Poniżej prezentujemy listę najpopularniejszych serwisów
ogłoszeniowych oraz portali regionalnych na których
prezentujemy ogłoszenia nieruchomości. Lista zawiera
341 portali. (aktualizacja 11.11.2019)
W serwisach tematycznych będą wystawiane ogłoszenia
które spełniają warunki danego portalu.
W ramach oferowanej usługi ogłoszenie ukaże się w minimum 250 serwisach/portalach

nieruchomości oraz w grupach serwisu Facebook i aplikacji Marketpace.

Portale główne: (30szt.)
morizon.pl

domiporta.pl

gratka.pl

oferty.net

bezposrednio.com

Gumtree.pl

wgn.pl

oferty-dom.pl

sprzedajemy

domy.pl

lento.pl

*olx.pl

regiodom.pl

alelokum.pl

okolica.pl

tuoferta.pl

homla.pl

nportal.pl

nokazja.pl

polishproperty.eu

nestoria.pl

notka24.pl

znajdzto.pl

noferty.net

homeportal.pl

allget.pl

bezposrednie.com

portalnieruchomosci.net

klikmapa.pl

ogloszenianieruchomosci.info

*olx.pl tylko ogłoszenia wynajmu.

Multiwyszukiwarki ogłoszeń: (4szt.)
mitula.com.pl
zbiorogloszen.pl
trovit.pl

adradar.pl

Grupy społecznościowe serwisu FACEBOOK i aplikacja Marketplace
Ogólnopolskie grupy ogłoszeniowe:
Nazwa
Nieruchomości po znajomości
Ogłoszenia Warszawa Kraków Wrocław Katowice Częstochowa Poznań itp
Ogłoszenia cała Polska

Ilość użytkowników
76962
30121
75124

Lokalne grupy ogłoszeniowe:
Ogłoszenia KRAKÓW
WARSZAWA - OGŁOSZENIA I DARMOWA REKLAMA: SPRZEDAŻY, KUPNA,
Poznań Sprzedam, Wynajmę BEZPOŚREDNIO mieszkanie, dom, działkę
WARSZAWA POKÓJ/ MIESZKANIE
Łomianki Nasza Tablica Ogłoszeń
Nieruchomości w Warszawie (wynajem, sprzedaż)
Poznań i okolice kupię sprzedam oddam za darmo :) Darmowe ogłoszenia
KATOWICE- sprzedam / kupię / wymienię / oddam
OGŁOSZENIA - TYLKO NIERUCHOMOŚCI Kępno Ostrzeszów Wieruszów Syców
Wrocław - ogłoszenia - za darmo
Opole, opolskie, ogłoszenia wszystkie
OGŁOSZENIA TROJMIASTO - Gdansk - Sopot - Gdynia
Sprzedaż,Wynajem Mieszkania,Nieruchomości,Pokoje - Warszawa i Okolice
Mieszkania,domy /sprzedaż,kupno Olsztyn
Mieszkania i pokoje do wynajęcia - Warszawa, okolice
Wynajem mieszkanie / pokój w Warszawie Warszawa
KATOWICE - OGŁOSZENIA - SPRZEDAM / KUPIĘ/ ZAMIENIĘ / ODDAM
Łódź - Wynajem mieszkań bez prowizji
Mieszkania-wynajem-szukam/tylko Krakow
Opole - Darmowe ogłoszenia AlleOpole
POZNAŃ - pokoje wynajem
W tabelkach znajdują się przykładowe grupy ogłoszeniowe w serwisie Facebook w których
prezentujemy ogłoszenia nieruchomości. W ogólnopolskich grupach dodawane są wszystkie
ogłoszenia. W lokalnych tylko te które spełniają warunki lokalizacji.

Portale partnerskie: (27szt.)

27504
48120
2640
35640
11920
4411
17316
46980
619
2991
1520
15406
4206
262
7902
48541
24854
33638
2095
2318
28640

nieruchomosci-bezdom.blueporta.pl
posrednikow.com.pl
reklamanieruchomosci.pl pi1.com
tablicalokale-uzytkowe.pl
nieruchomosci.pl

alegratka.pl
pokoje.edu.pl
realestate-in-poland.com

polish-house.com

immobilieninpolen.net realestatefreelisting.com

dailyflat.com
nieruchomoscikomercyjne.info
znajdzto.pl

immdex.de
nieruchomosciwynajem.com.pl
tuoglos.pl
nieruchomosciwynajem.com.pl
stronywnetrza.pl

webestate.gratka.pl
urzadzamy.pl

immobooster.ch
nieruchomosci.net.pl
webestate.sprzedajemy.pl
nieruchomosciwynajem.com.pl/
muratorfinanse.pl

Portale regionalne: (36szt.)
brn.pl
bialystokonline.pl
wroclawcity.pl
gorzowwielkopolski.bazaro.com.pl

krn.pl
poznancity.pl
katowiceinfo.pl
poznancity.pl

trojmiasto.pl
warszawacity.pl
gdanskcity.pl
warszawa.naszemiasto.
pl

warszawa.oglaszamy24.p

warszawiak.pl

tablicaogloszen.waw.pl

wroclaw.oglaszamy24.pl

wroclawiak.pl

ogloszenia.wroc.pl

krakusik.pl
rzeszow.oglaszamy24.pl

ogloszenia.krakow.pl rzeszowiak.pl
ogloszenia.infoludek szczecin.naszemiasto.pl
.pl

gdansk.naszemiasto.pl

gdanszczak.pl

gdansklokalnie.pl

torun.oglaszamy24.pl

toruniak.pl

torunlokalnie.pl

olsztyn24.com

drobniak.pl

24opole.pl

opolak.pl

olsztynskieogloszenia.pl
odz.oglaszamy24.pl

Portale regionalne powiązane z serwisiem gratka.pl: (39szt.)
jarmark.com.pl/nieruchomosci dziennikbaltycki.pl

dzienniklodzki.pl

dziennikzachodni.pl
expressilustrowany.pl

ekstraklasa.net
express.bydgoski.pl
gazetakrakowska.pl gazetaolsztynska.pl

gazetawroclawska.pl

gloswielkopolski.pl kurierlubelski.pl

motoexpress.pl
polskatimes.pl
to.com.pl
e-dach.pl
e-mieszkanie.pl
echodnia.eu
gp24.pl
nowiny24.pl
gazetalubuska.pl

naszemiasto.pl
regiodom.pl
urzadzone.pl
telemagazyn.pl
e-okna.pl
to.com.pl
nto.pl
pomorska.pl
gazetalubuska.pl

natablicy.pl
telemagazyn.pl
wiadomosci24.pl
e-instalacje.pl
e-sciany.pl
gs24.pl
gk24.pl
wszystkotujest.pl
poranny.pl

Portale regionalne powiązane z serwisiem wgn.pl: (99szt.)
bialystok.wgn.pl
boleslawiec.wgn.pl

lubin.wgn.pl
mieszkania.wgn.pl

warszawa.wgn.pl
warszawa4.wgn.pl

wgnbrodnica.wgn.pl
mikolajki1.wgn.pl
nieruchomosci.pl
chrzanow.wgn.pl
mls.wgn.pl
wgn-ostrow.pl
czarnkow.wgn.pl
morag.wgn.pl
wgn-silesia.pl
czestochowa.wgn.pl obornikislaskie.wgn.pl
wgn.czest.pl
domy.wgn.pl
olawa.wgn.pl
wgn.krakow.pl
dzialki.wgn.pl
olecko.wgn.pl
wgn.malopolska.pl
elblag.wgn.pl
olsztyn-wgn.pl
wgn.nieruchomosci.pl
elblag1.wgn.pl
olsztyn.wgn.pl
wgn.olecko.pl
elk.wgn.pl
opole.wgn.pl
wgn.pl
gdansk.wgn.pl
ostrowwlkp.wgn.pl
wgn.sieradz.pl
gdynia.wgn.pl
piotrkowtrybunalski.wgn.pl wgn.sosnowiec.pl
gizycko.wgn.pl
poznan1.wgn.pl
wgn.tarnow.pl
glogow.wgn.pl
poznan2.wgn.pl
wgn.wroclaw.pl
gorzow.wgn.pl
poznan3.wgn.pl
wgn24.com
inowroclaw.wgn.pl praszka.wgn.pl
wgn24.eu
jaworzno.wgn.pl
rental.wgn.pl
wgn24.pl
jeleniagora.wgn.pl rzeszow.wgn.pl
wgncredit.eu
katowice.wgn.pl
sieradz.wgn.pl
wgnelblag.pl
katowice1.wgn.pl
slupsk.wgn.pl
wgnkredyty.com
katowice3.wgn.pl
sosnowiec.wgn.pl
wgnkredyty.pl
klodzko.wgn.pl
sosnowiec1.wgn.pl
wgnkwidzyn.pl
komercja.wgn.pl
suwalki.wgn.pl
wgnpiotrkow.pl
komercja.wgn.pl
swidnica.wgn.pl
wgnszczecin.pl
krakow.wgn.pl
swidnica1.wgn.pl
wgnwalbrzych.pl
kwidzyn.wgn.pl
szczecin.wgn.pl
wielun-wgn.pl
kwidzyn1.wgn.pl
tarnow.wgn.pl
wielun.wgn.pl
legnica.wgn.pl
tarnowskiegory.wgn.pl
wielun1.wgn.pl
leszno1.wgn.pl
tczew.wgn.pl
wroclaw.wgn.pl
lodz.wgn.pl
torun.wgn.pl
wroclaw2.wgn.pl
zabrze.wgn.pl
tychy1.wgn.pl
zgorzelec.wgn.pl
zabrzewgn.pl
walbrzych.wgn.pl
zabrzewgn.pl

UWAGA! Do każdego ogłoszenia podchodzimy indywidualnie dlatego
oferty mogą ukazać się również w serwisach lokalnych nie
wyszczególnionych na liście! Ogłoszenia na kilku portalach mogą
wyświetlać się podwójnie. Lista portali może ulec zmianie.
Zapytaj o dodatkowe wyróżnienia ogłoszeń:
reklamanieruchomosci@gmail.com

