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• 

RE/MAX je 
číslo 1 
v realitách.*  

Možno je konečne čas
zamerať sa na fakty
namiesto mýtov o RE/MAX.
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                                   *Zdroj: MMR Štúdia o spontánnej znalosti značky.

Ak uvažujete nad prácou v RE/MAX, otázka je
jednoduchá. Je váš strach zo zmeny vačší, ako
ten, ktorý v súčasnosti pociťujete z pravidiel,
postupov a obchodných praktík, ktoré sú mimo
vašu kontrolu?
 
Makléri RE/MAX majú jasný cieľ - poskytnúť
svojim klientom ten najlepší servis. Ich talent a
vízia v spojení s mnohými výhodami značky im
pomáha dosiahnúť vytúžený úspech.
 

FAKTY VS MÝTY

PÚTAME POZORNOSŤ. A možno práve preto, veľká časť toho,
čo o nás hovorí konkurencia, nie je pravda. 



Pravda:
Poplatky v RE/MAX sú oveľa prijateľnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.
Keď nás ľudia nazývajú “poplatkári”, buď nezorumejú modelu spoločnosti,
alebo nechcú vedieť pravdu. Je veľmi pravdepobodné, že platíte vašej
súčasnej realitke oveľa viac než si uvedomujete. Prečo by ste tam mali aj
naďalej ostávať, keď RE/MAX je pre vás tá najlepšia alternatíva?

Naši makléri v RE/MAX platia férové poplatky, pričom sa prostredníctvom
nich podieľajú na chode kancelárie. Takto môžu byť ich provízie vyššie a
svoje finančné investície majú plne pod kontrolou.

“Nemôžem si dovoliť mesačné poplatky v RE/MAX.”

Pýtajte sa, ako môže
RE/MAX ovplyvniť vašu kariéru.
Uvidíte, že výnosy budú vysoko
prevyšovať vaše investície.

FAKTY VS MÝTY
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Pravda:
Toto tvrdenie je absolútne smiešne, keďže RE/MAX poskytuje niekoľko 
úrovní podpory. Naši majitelia realitných kancelárií vedia, aký je realitný 
trh dynamický a ukážu vám, ako si udržať náskok pred konkurenciou a 
udávať trend v realitnom biznise. Vzájomná prepojenosť marketingových 
kampaní od medzinárodných až po lokálne je vašou obrovskou výhodou
vyplývajúcou z vášho spojenia s celosvetovou sieťou.*

Od RE/MAX môžete očakávať podporu v každej oblasti, nie však na 
úkor vašej slobody a nezávislosti. V RE/MAX máte slobodu pri riadení 
vášho biznisu podľa vlastného uváženia.

“Ako maklér nedostávate od RE/MAX žiadnu podporu.”

Zistite viac informácií o nástrojoch
a možnostiach, ktoré vám ponúka
RE/MAX. RE/MAX predáva najviac
realít na svete a to je možné aj
vďaka efektívnej podpore
realitných maklérov.

FAKTY VS MÝTY
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Pravda:
Toto tvrdenie nemožno nazývať ani mýtom - je to úplná lož. V roku 
1994 spustila spoločnosť RE/MAX svoje satelitné vysielanie, ktoré 
nemalo v realitnom biznise obdobu. V roku 2007 sa RE/MAX satelitné 
vysielanie transformovalo do digitálnej formy RE/MAX University®.
Neobmedzený celodenný mix vzdelávania 24/7 s takými osobnosťami 
ako je Tom Ferry či  Brain Buffini a mnohými ďalšími koučmi. Kvalitné 
vzdelávacie kurzy a viac ako 1 000 videí, ktoré vám pomôžu naštartovať 
vašu kariéru tým správnym smerom.

Prístup do RE/MAX University® je jednoduchý, stačí ak sa prihlásite 
cez počítač či telefón, pričom väčšina programov vám je k dispozicii 
bez spoplatnenia. RE/MAX to je vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí vášmu 
životnému štýlu a osobnosti.

   

“V RE/MAX sa makléri nevzdelávajú.”

Presvedčte sa sami, ako funguje
prepracovaný vzdelávací systém
RE/MAX.

Čím viac vieš, 
tým viac zarábaš.

VS MÝTY
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Pravda:
Áno, je pravda, že makléri sú draví obchodníci, ktorí si idú za svojim 
cieľom. Ale netreba sa toho báť, nehryzú a neubližujú si navzájom. Práve 
naopak, úspech si navzájom prajú. Kombinácia súťaživosti a spolupráce 
je základným princípom kultúry v RE/MAX. 

Keď chceš patriť medzi najlepších, tak prečo nepracovať s nimi? Keď 
časopis REAL Trends 500 zostavil rebríček 50 najproduktívnejších kancelárií 
na základe produkcie maklérov v USA, 40 z nich bolo RE/MAX. 
Je pravda, že kancelárie RE/MAX sú plné dravých žralokov s cieľom 
uloviť ten najlepší biznis. Keď sa však s nimi zoznámite, zistíte, že ide o 
priateľských ľudí, ktorí milujú svoju prácu a kladú dôraz na starostlivosť o 
svojich blízkych, kolegov a komunitu, v ktorej žijú.

“V RE/MAX vládne rivalita.”

Pracujete s tými najlepšími?
Zamyslite sa nad tým, či je vaša
súčasná situácia odrazom toho,
čo ste vždy chceli dosiahnuť. 
Ak to tak nie je, urobte správny
krok a vykročte po ceste vašich
úspechov. 

VS MÝTY
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Pouvažujte nad tým, čo sa može
vyrovnať silnej a celosvetovo
známej značke, ktorá pracuje
pre vás. 
Objavte možnosti a pozrite sa
prečo je pravda vždy lepšia ako
fikcia.

“RE/MAX je o značke, nie o mne.”

VS MÝTY
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Pravda:
Prvá časť vety je pravdivá, RE/MAX je o značke. Avšak druhá časť tvrdenia je 
zavádzajúca. Keď podnikáte s RE/MAX - vy osobne ste značka. Všetko od reklamy, 
cez získavanie kontaktov až po Convention - výročné odovzdávanie cien tým 
najlepším, je určené len pre vás a váš úspech.

Keď spojíte vašu profesionalitu a vytrvalosť so značkou č.1 v realitách*, získate 
prístup k viac ako 40-ročnej tradícii spojenej s dôveryhodnosťou a dosiahnutými 
úspechmi. RE/MAX je prirodzenou voľbou pre profesionálov, ktorých vízia je 
dosiahnuť v kariére viac.


