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Od 01.12.2017 sa na nás môžete obrátiť už aj v meste Prešov, kde sme otvorili novú pobošku našej realitnej kancelárie. Počtom
obyvateľov skoro 90 000 je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku a aj to to bol dôvod, prečo sa sem naša realitná kancelária
rozhodla expandovať.
Novou vedúcou a zároveň realitnou maklérkou v lokalite Prešov sa stala Mgr. Erika Majorošová. Pokiaľ by ste teda mali záujem o služby
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, tak sa na nás pokojne obráťte a my vám radi poradime. V portfóliu novej
realitnej kancelárie nájdete okrem iného ponuku domov, bytov a pozemkov v okrese Prešov a blízkom okolí.

O spoločnosti Diamond Reality:
Našim klientom poskytujeme čo možno najkomplexnejšie služby na realitnom trhu a to pod heslom – „všetko na kľúč“. V prípade, ak
sa rozhodne klient u nás predávať, kupovať či prenajať nehnuteľnosť, celú prípravu pre realizovanie obchodu zabezpečí naša
kancelária a klient sa už dostaví iba na podpis zmlúv (okrem určitých úkonov, kde je osobná prítomnosť klienta nevyhnutná). Inzercia
nehnuteľností je bezplatná pre všetkých klientov našej realitnej kancelárie. Momentálne inzerujeme na približne 200 realitných
portáloch.
Ako spoločnosť pre ktorú je prioritou zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, je naším cieľom sa pravidelne školiť a odborne vzdelávať
vo všetkých pridružených oboroch súvisiacich so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Taktiež dbáme na zvyšovanie
kvality práce našich spolupracovníkov. O našej profesionalite poskytovaných služieb svedčí aj to, že sme členmi Realitnej únie Slovenskej
republiky (RUSR [1]), ďalej sme členmi Realitnej komory Slovenskej republiky (RKSR [2]) a tak isto aj absolventmi Slovenskej realitnej
akadémie (SORA [3]), čo nám dotvára punc kvality a odbornosti.
Predmetom našich služieb je kúpa, predaj, prenájom týchto nehnuteľností:
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Byty [4]
Rodinné domy a vily [5]
Novostavby
Chaty a chalupy [6]
Pozemky [7]
Komerčné objekty
Komerčné priestory
Prenájom kancelárií [8]
Hotely, penzióny a reštaurácie

Kontakt na realitnú maklérku novej pobočky realitnej kanelárie v Prešove je:
Meno: Mgr. Erika Majorošová
Tel. kontakt: 0940 883 454
email: majorosova.erika@diamondreality.sk [9]

Viac informácií o realitnej maklérke najdete v linku: https://www.diamondreality.sk/clanky/realitny-makler-presov [10]

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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