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Chcete začať podnikať podľa vlastných predstáv? Nechcete zbytočne strácať čas vymýšľaním loga, interného systému, know – how? Tak
práve pre vás je ideálnym riešením otvorenie si vlastnej realitnej kancelárie pod overenou značkou Diamond Reality.
Prax a skúsenosti nám ukázali, že v prípade, ak sa človek rozhodne otvoriť si vlastnú kanceláriu bez silného partnera, tak počiatočné
náklady sa môžu pohybovať v rozmedzí 10 - 15 tisíc eur a ešte stále neviete, či váš podnikateľský plán bude úspešný. Ide o náklady
spojené s prevádzkou, údržbou a vybavením kancelárie, o náklady spojené s vyhotovením webstránky, interného systému, loga, náklady
za advokáta, reklamu, náklady za exporty na rôzne inzertné realitné portály.
Pokiaľ by ste sa rozhodli, že si otvoríte realitnú kanceláriu formou franchizingu [1] pod našou značkou Diamond Reality, tak vám
môžeme s istotou potvrdiť, že vyššie spomínané náklady znížime na minimum. Odpadnú vám mnohé byrokratické starosti a bezplatne
vám poradíme, čo a kde na začiatku vybaviť a ako si optimalizovať svoj čas. Ďalej budete ako súčasť našej značky známejším,
dôveryhodnejším a samozrejme úspešnejším. Získate rázom punc kvality a silného zázemia.

Čo teda musíte urobiť?
●
●
●

musíte nám zavolať na tel č. 0902 198 170, alebo nám napísať na sopko@diamondreality.sk [2]
musíte si otvoriť živnosť alebo s.r.o.
musíte dodržiavať etický kódex spoločnosti a dodržiavať základné štandardy práce realitného makléra

A prečo si vybrať práve nás?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

sme najlepšia franšíza [3] na slovenskom trhu,
pomôžeme vám zorientovať sa v realitnom biznise,
budete podnikať sami na seba, ale s našou podporou,
používame prepracovaný interný systém,
spolupracujeme s advokátom, ktorý nám zabezpečuje právny servis,
exportujeme na desiatky realitných portálov - BEZPLATNE(ako jediný na SR!!!!!),
všetko máme odskúšané a funguje to,
na Slovensku máme niekoľko pobočiek [4],
pod našou značkou pracujú desiatky realitných maklérov [5],
uznávané meno na celom Slovensku,
sme členom Realitnej únie Slovenskej republiky (RUSR [6]) a tiež absolventom Slovenskej realitnej akadémie (SORA [7]), čo nám
dodáva punc kvality a odbornosti,
spolupracujeme s najlepšími odborníkmi ako sú súdni znalci, notári, geodeti, hypotekárni špecialisti...
máme na svojom konte stovky ukončených obchodov a nespočetné množstvo spokojných klientov

V prípade, ak máte záujem otvorit si vlastnú realitnú kanceláriu a podnikať formou franchisingu, tak nám napíšte na
sopko@diamondreality.sk [2], alebo zavolajte na telefónne číslo: 0902 198 170.

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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