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Jedine s Diamond Reality ...
Chcete si otvoriť vlastnú realitnú kanceláriu? Nechcete začínať sám a bez skúseností? Chcete patriť do siete najväčších realitných
kancelárii na Slovensku? Tak práve pre vás je vhodné otvoriť si partnerskú realitnú kanceláriu v Diamond Reality, s.r.o.
Spoločnosť Diamond Reality vie ako na to! Pomôžeme Vám zorientovať sa v realitnom biznise a otvoriť si vlastnú realitnú kanceláriu.

A prečo si vybrať práve nás?
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sme najlepšia franšíza [1] na slovenskom trhu,
pomôžeme vám zorientovať sa v realitnom biznise,
budete podnikať sami na seba, ale s našou podporou,
prepracovaný interný systém,
advokát zabezpečujúci právny servis,
export na desiatky realitných portálov - BEZPLATNE(ako jediný na SR!!!!!),
všetko máme odskúšané a funguje to,
uznávané meno na celom Slovensku,
sme členom Realitnej únie Slovenskej republiky (RUSR [2]) a tiež absolventom Slovenskej realitnej akadémie (SORA [3]), čo nám
dodáva punc kvality a odbornosti.
spolupracuje s najlepšími odborníkmi ako sú súdni znalci, notári, geodeti, hypotekárni špecialisti...
máme na svojom konte stovky ukončených obchodov a nespočetné množstvo spokojných klientov,
o tom ako budete podnikať rozhodujete vy sami!

Viac o samotnom podnikaní a o tom, čo musíte spĺňať nájdete tu: https://www.diamondreality.sk/podnikanie-v-realitach-formoufranchizingu-fransizingu [4]

A čo ušetríte?
●
●
●
●
●
●
●
●

ušetríte čas strávený vymýšľaním podnikateľského konceptu,
ušetríte na nákladoch za inzerciu,
ušetríte na nákladoch za advokáta,
ušetríte na nákladoch za webstránku,
ušetríte na nákladoch za výrobu interného systému,
ušetríte na nákladoch za reklamu,
ušetríte na nákladoch za výrobu loga,
ušetríte na nákladoch za školenia ...

V prípade, ak máte záujem otvorit si vlastnú realitnú kanceláriu a podnikať formou franchisingu, tak nám napíšte na
sopko@diamondreality.sk [5], 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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