REGIONÁLNÍ
ZÁMĚRY
www.investice-projekty.cz

záměry
lní
ná

reg
io

ŽBA
U
L
S
VÁ 12 t
NO t20

Kontakt: AMA, s. r. o.
Voroněžská 144, Liberec 1 460 01
tel.: +420 484 847 800, fax: +420 484 847 801
e-mail: info@amamarketing.cz

Vaše nové obchodní příležitosti

regionální záměry | 2

REGIONÁLNÍ
ZÁMĚRY
záměry
lní
ná

Služba Regionální záměry představuje speciální servis sestavený na míru
projekčním firmám a architektům, kteří se zaměřují spíše na lokální než celorepublikové zakázky. Získáte s ní přístup k širokému spektru potenciálních
zakázek od soukromých či komunálních investorů, ale také přehled o chysza
tan
taných stavbách rodinných domů.
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Počet informací o regionálních stavebních záměrech zjištěných v roce 2011: 2 352
JEDNÁ SE O ZCELA NOVOU SLUŽBU VYVINUTOU V LETOŠNÍM ROCE NA ZÁKLADĚ VAŠICH POŽADAVKŮ.

POPIS SLUŽBY REGIONÁLNÍ ZÁMĚRY:
•

•
•

•
•
•

Získáte informace o investorech a jejich záměrech před zpracováním projektové dokumentace.
Zpravidla se jedná o dobu, která předchází investorem plánovanému zahájení stavby cca o dva roky
(v případě rodinných domů jde o dobu podstatně kratší).
Služba Vám přinese čerstvé informace přímo od investorů – vedeme s nimi rozhovory, tak abyste byli
informováni jako první.
Informace zahrnují údaje o stavebních záměrech soukromých i komunálních investorů, ale také
o připravovaných stavbách rodinných domů prováděných individuálními stavebníky, kteří si ještě
nevybrali projektanta nebo projekt a Vaše nabídky očekávají.
Službou tak získáte komplexní přehled o potenciálních zakázkách, které plně vykryjí spektrum Vašeho
profesního zaměření.
Zajistíte si přísun informací z Vámi preferovaného kraje či krajů. Získáte tak pouze údaje,
které Vás skutečně zajímají.
Nové informace obdržíte každý týden ve třech přehledných formátech (PDF, DOC, XLS).

219967
Nová stavba

Výstavba pĜízemního rodinného domu s obytným
podkrovím - projekt, realizace
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Rodinné domy
Benešov
StĜedoþeský
StĜedoþeský
Benešov

Velikost:
Hodnota: 0.0 mil. Kþ
Termín realizace:
Od: Zima 2012
Do: 2013

Poznámka:
zájem o vypracování projektové dokumentace pĜízemního rodinného domu typu bungalov s obytným podkrovím, zdČný, užitná plocha 120-150m2, zpĤsob
vytápČní - kotlem na tuhá paliva, kombinovaný kotel, okna plastová, zájem o nabídky realizace na klíþ nebo pomocí jednotlivých dodavatelských prací - záleží na
nabídce, nabídky vþetnČ materiálu, financování má investor zajištČné
KONTAKTY:
Investor:
Jan KĜemen
Zlonþice 118
278 01 Kralupy nad Vltavou

737 281 xxx
xxx.xxxxxxx@dhl.com

© AMA, s.r.o., VoronČžská 144/20, Liberec 460 01

www.investice-projekty.cz

Vaše nové obchodní příležitosti

regionální záměry | 3

207843
Nová stavba

Výstavba nízkoenergetického rodinného domu do tvaru L
- projekt, financování
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Rodinné domy
Ústí nad Orlicí
Východoþeský
Pardubický
Ústí nad Orlicí

Velikost:
Hodnota: 0.0 mil. Kþ
Termín realizace:
Od: Jaro 2013
Do: Zima 2014

Poznámka:
zájem o nabídky na zpracování projektĤ na nízkoenergetický rodinný dĤm, typ bungalov do tvaru L, rozloha 150m2, zdČný - porotherm, velikost 4+1, stĜecha
þtvercová valbová - betonové tašky, okny plastová z venku barevná, realizace zajištČna svépomocí, zájem také o nabídky na financování
KONTAKTY:
Investor:
Miloslav Vašátko
Knapovec 1
562 01 Ústí nad Orlicí

720 571 xxx
xxxxxxx@seznam.cz

© AMA, s.r.o., VoronČžská 144/20, Liberec 460 01

230898
Rekonstrukce

Rekonstrukce Objekt SSKA-Stavební spoleþnost Karviná,
Pstruží
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Multifunkþní
Pstruží
Severomoravský
Moravskoslezský
Frýdek-Místek

Velikost:
Hodnota: 5.0 mil. Kþ *
Termín realizace:
Od: 01/2014
Do: 12/2014

*) Odhad hodnoty
Poznámka:
uvažováno o kompletní rekonstrukci právČ zakoupeného dvojdomku na objekt pro potĜeby spoleþnosti - zateplení obvodového pláštČ, výmČna oken, výmČna
topného systému, nová fasáda, rekonstrukce stĜechy - oprava krovĤ, nová stĜešní krytina, rekonstrukce vnitĜních prostor - elektroinstalace, rozvody vody, podlahy,
sociální zázemí
KONTAKTY:
Investor:

Projektant stavby:

SSKA-Stavební spoleþnost Karviná,
a.s.
Bohumínská 1878
735 06 Karviná

596 312 xxx
724 348 xxx
info@sska.cz
http://www.sska.cz/

ProbČhne výbČrové Ĝízení v II.polovinČ roku 2012 až v I.polovinČ roku 2013.

© AMA, s.r.o., VoronČžská 144/20, Liberec 460 01

233538
Velikost:
Hodnota: 4.0 mil. Kþ *

Rekonstrukce

Rekonstrukce ZŠ Lichkov
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Školský vzdČlávací
Lichkov
Východoþeský
Pardubický
Ústí nad Orlicí

Termín realizace:
Od: 01/2014
Do: 12/2015

*) Odhad hodnoty
Poznámka:
uvažováno o rekonstrukci budovy základní školy - zateplení obvodového pláštČ, výmČna oken, výmČna topného systému, nová fasáda, další vnČjší úpravy
KONTAKTY:
Projektant stavby:

Investor:
OBEC LICHKOV
Lichkov 203
561 68 Lichkov

465 635 xxx
xxxxxxx@orlicko.cz
http://www.lichkov.cz/

ProbČhne výbČrové Ĝízení v prĤbČhu roku 2013.
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ZÁKLADNÍ VÝHODY NAŠICH SLUŽEB:
•
•
•
•

•
•

•
•

Tah na branku: získáte vysoký podíl informací o stavbách, v nichž ﬁguruje soukromý investor
Předstih: maximální časnost poskytnutých informací Vám zajistí náskok před Vaší konkurencí
Informovanost: budete mít přehled o potenciálních zakázkách od nejranější fáze jejich vzniku
Vyšší efektivnost: pravidelné zasílání informací pro Vás znamená stabilní přehled o poptávce po
službách, které nabízíte. Získáte tak prostor k účelnému plánování a využití Vaší výrobní kapacity.
Široké spektrum obchodních příležitostí Vám dá možnost zefektivnit práci a snížit náklady volbou
nejvhodnější zakázky.
Vyšší nezávislost: nebudete ﬁxováni jen na své stálé odběratele
Hospodárnost: ušetříte čas potřebný k vyhledávání a monitorování nových obchodních příležitostí
a informací. Vyhledáme je za Vás, pravidelně Vám je budeme zasílat a na základě Vašich požadavků
vyﬁltrujeme jen relevantní data. Protože už jen ﬁltrace údajů zabírá v běžném provozu ﬁrmy minimálně
dvě hodiny týdně, zajistíme Vám úsporu nejméně sta pracovních hodin ročně.
Osobní přístup: získáte ﬂexibilní službu s možností změny jejího nastavení. K našim klientům
přistupujeme individuálně a vycházíme jim vstříc i se změnami objednávky v průběhu předplatného.
Ekonomická racionalita: potěší Vás naše přátelsky nastavená cenová politika

PODÍL INFORMACÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ZA ROK 2011

Vysoþina
5%

Zlínský
6%

Ústecký
7%

Hl. mČsto Praha
3%

Jihomoravský
12%
Jihoþeský
9%

StĜedoþeský
11%

Karlovarský
3%

PlzeĖský
6%
Pardubický
7%

Královéhradecký
6%

Olomoucký
9%

Liberecký
5%
Moravskoslezský
11%

PODÍL PODLE TYPU AKCE ZA ROK 2011

Rekonstrukce
41%

Nová stavba
46%

Nová stavba a
Rekonstrukce
13%

www.investice-projekty.cz

