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LEXXUS nové služby pro developery 

Praha, 3. 8. 2015 

V Realitní kanceláři LEXXUS probíhají inovativní změny: rozšiřuje se oddělení 

marketingu a vznikají nové produkty a služby pro developery – od startu projektu „na 

klíč“ až po kompletní projekt marketing management. 

Kromě standardních služeb prodeje a managementu prodeje, který obnáší vše od 

seznámení klienta s projektem, přes vlastní prodej a podpis smluvních dokumentů, až 

po spolupráci při předání jednotek, společnost LEXXUS nově nabízí několik dalších 

produktů. Novinkou je například oddělení online, dále oddělení PR a projekt 

marketing managementu. 

Díky obecným tendencím a změnám v chování zákazníků, kteří se při hledání 

informací o novém bydlení rychle zvykli hledat na místo v tiskových materiálech na 

internetu, reaguje společnost LEXXUS posílením a vytvořením interního týmu, který se 

primárně zabývá propagací projektů online. Další doplňující služba je PR oddělení 

zajišťující komunikaci jak společnosti LEXXUS, tak zároveň komunikaci pro developery 

a pro jednotlivé projekty, které má LEXXUS v exkluzivní nabídce. V neposlední řadě je 

novinkou kompletní projekt marketing management, který zastřešuje marketing 

developerů a projektů buď jako celek na klíč, případně jednotlivé části marketingu 

(vizualizace, logo projektu, kompletní kreativní koncept, brožury a další propagační 

materiály, či online kampaň). Všechny tyto produkty a služby jsou k dispozici jak pro 

interní potřeby společností LEXXUS a Lexxus Norton, tak i pro naše partnery.  

Neodmyslitelnou součástí konceptu LEXXUS je prodejní centrum, ve kterém 

zaznamenáváme enormní narůst návštěv zákazníků, kteří oceňují umístění a 

dostupnost prodejního centra a péči, která je jim věnována při jejich návštěvě. Dle 

průzkumů provedených nezávislými subjekty, které společnost LEXXUS nechává 

pravidelně provádět, je značka LEXXUS synonymem nového bydlení v Praze.     

„Naším cílem je i nadále sledovat nové trendy a moderní technologie, které 

pomohou jak nám, tak našim developerům prodávat na stále vyšší úrovni,“ potvrzuje 

Denisa Višňovská ze společnosti  LEXXUS. „Nově vznikající oddělení a produkty nás 

opět posouvají dále a zjednodušují život našim partnerům i klientům. Důkazem toho 

je rozšíření naší nabídky o desítku nových projektů a několik set nových bytů jen 

v posledních třech měsících“, dodává. 

Součástí probíhajících změn je i nová image značky Lexxus Norton, která se zaměřuje 

na prodeje a pronájmy luxusních bytů a domů. Kromě několika velkých diskrétních 

transakcí, které společnost zajišťovala v posledních měsících, i zde sledujeme narůst 

nabídky projektů a zvyšující se zájem ze strany klientů. „Těší nás narůst zájmu a 

ocenění profesionality týmu značky Lexxus Norton ze strany klientů. I nadále je Lexxus 

Norton záruka úspěšného prodeje luxusních nemovitostí,“ říká Marianna Krausová, 

partner Lexxus Norton.   
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O společnosti LEXXUS, a.s. 

LEXXUS, a.s. je realitní kancelář, která patří již přes 20 let k nejvýznamnějším 

kancelářím v Praze a jejím okolí. Zaměřuje se na exkluzivní prodej největšího portfolia 

novostaveb a developerských projektů. Dále zprostředkovává prodej a pronájem 

starších a nových bytů, rodinných domů a pozemků převážně v Praze a okolí. Lexxus  

je oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb.  

Pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej a pronájem výhradně luxusních 

nemovitostí na nejlepších adresách v Praze.  
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