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Čo je franchising?
Vo všeobecnosti platí, že koncept franšízingu prináša možnosť pre samostatné podnikanie pod silnou značkou. Franšízistovi prináša
možnosť využívania know-how a skúsenosti silného partnera v danom podnikaní, a tým pádom elimináciu možných rizík, ktoré by pri
svojpomocnom podnikaní mohol na začiatku zažiť. Teda už zo samotného názvu je zrejmé, že sa jedná o podnikanie, ktoré poskytuje
franšizistovi (nadobúdateľovi franšízovej licencie) slobodu a voľnosť v podnikaní. Tento model dovoľuje podnikať v danom odbore bez
počiatočných znalostí, bez dlhého získavania skúsenosti a praxe, znižuje riziko krachu a optimalizuje výdavky pre začínajúceho
podnikateľa. Žiaľ, na Slovensku sa o systéme franchisingu veľa nehovorí. Niektoré zahraničné realitné kancelárie – franšízy sa snažia svoje
postupy aplikovať do praxe aj u nás. Niektorým spoločnostiam sa to podarí, no sú i také, ktoré majú obrovský problém presadiť sa na trhu,
a to hlavne v dôsledku predraženej licencie.

Ako fungujeme?
Za mesačný poplatok vám dovolíme používať označenie Diamond Reality a poskytneme vám všetko potrebné, čo k otvoreniu
a prevádzkovaniu realitnej kancelárie potrebujete. Dáme vám naše know-how, stratégie, marketingové plány a ďalšie dôležité informácie,
bez ktorých by žiaden podnikateľ v realitnom biznise nemohol byť úspešný. Povieme vám ako prilákať čo najviac klientov a ako si ich
udržať. Našou hlavnou výhodou je, že si necháte celých 100% z provízie. V neposlednom rade budete ako súčasť našej značky známejším,
dôveryhodnejším a samozrejme úspešnejším. Získate rázom punc kvality a silného zázemia.

Prečo franšíza s Diamond Reality?
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sme najvýhodnejšia franšíza na trhu,
zabezpečíme vám marketing vo vašej lokalite,
žiadne povinné poplatky za úvodné školenia,
máme interný systém na vysokej úrovni,
dáme vám bezplatný export na desiatky realitných portálov [1],
know-how, ktoré je overené a funguje,
uznávané meno,
spolupracujeme s najlepšími odborníkmi ako sú súdni znalci, notári, geodeti, hypotekárni špecialisti...
máme interného právnika na vypracovanie zmlúv a dokumentov,
v prípade dohody, vám dáme exkluzivitu na vašu lokalitu,
sme členom Realitnej únie SR,
máme niekoľko poboček [2] po celom Slovensku,
poskytneme vám vzory dokumentov a užitočné manuály potrebné k realitnej činnosti,
obdržíte prístup k súkromnej inzercii predávajúcich(tzv. realitný monitor),
a veľa ďalších výhod

Čo musíte urobiť Vy?:
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otvoriť si živnosť alebo s.r.o.,
nepoškodzovať dobré meno Diamond Reality,
dodržiavať etický kódex spoločnosti,
platiť si kanceláriu a vybrať si jej miesto

Pokiaľ ste sa rozhodli podnikať bez rizika, vo vlastnom a sami na seba, tak nás neváhajte kontaktovať na sopko@diamondreality.sk,
alebo nám priamo zavolajte na 0902 198 170. Všetky konkrétne podmienky spolupráce vám radi vysvetlíme pri osobnom stretnutí.

Tento článok bol publikovaný na stránke www.diamondreality.sk a jeho šírenie bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Diamond
Reality, s.r.o. je zakázané.
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