
PREČO RE/MAX?
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* Štatistiky RE/MAX Slovakia do augusta 2015
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PREDANÝCH
NEHNUTEĽNOSTÍ

SPOKOJNÝCH KLIENTOV

HODNOTA PREDANÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ
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Viac ako 100 000 maklérov na svete si na túto 
otázku už odpovedalo.

Na nasledujúcich stranách sa dozviete, že 
len RE/MAX vám poskytne dôležité nástroje, 
servis a podporu pre dosiahnutie vašich cieľov. 
Urobte dôležitý krok pre svoju kariéru. 

Buďte úspešný, buďte RE/MAX.

Otázkou “Prečo RE/MAX” 
môžeme začať rozhovor, 
ktorý zmení váš život. 

PREČO
RE/MAX?



Spojením s dlhoročným lídrom vo svete realít, získate neuveriteľnú 
konkurenčnú výhodu.

Viac ako 40 rokov skúseností, stability a úspechu značky 
RE/MAX vám otvorí množstvo dverí. Zvyšok je na vás - silná 
značka vám dá istotu a podporu.

Ak chcete byť súčasťou víťazného 
tímu, ste na správnom mieste.

RE/MAX PREDÁVA
NAJVIAC 
NEHNUTEĽNOSTÍ 
NA SVETE

PREČO RE/MAX?
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*Prieskum realizovaný v apríli 2015 medzi členmi  
RE/MAX Diamond Award Club (provízia 1 milión 
dolárov) a  Chairman’s Club (provízia 500 tisíc dolárov).

© 2015 RE/MAX, LLC. Každá kancelária je nezávisle 
vlastnená a riadená. Celosvetový líder v predaji 
rezidenčných nehnuteľností.  

KONKURENČNÁ VÝHODA

“V čom spočíva váš úspech?”  
200 najproduktívnejších maklérov 
sme sa spýtali, čo im pomohlo 
najviac.*

TOP 5 VÝHOD RE/MAX

Sila a znalosť značky

Povesť a dôveryhodnosť

Kvalita maklérov

Komplexný rozvoj maklérov

R4 Convention a iné 
vzdelávacie a spoločenské 
akcie

1

2

4

3

5

21 865
SPOLU

2 512
SPOLU

482
SPOLU

6 000+

SPOLU

200 000+
SPOLU

10,0
V PRIEMERE NA MAKLÉRA

2 050
NOVOPRIJATÝCH

10,4 %
NÁRAST

98 010
SPOLU

6 751
SPOLU

767
SPOLU

1,4 m+

SPOLU

15,0 
V PRIEMERE NA MAKLÉRA

4 782
NOVOPRIJATÝCH

5,1 %
NÁRAST

POČET 
REALITNÝCH

MAKLÉROV

POČET
REALITNÝCH
KANCELÁRIÍ

POČET
NOVÝCH

KANCELÁRIÍ

POČET
TRANSAKCIÍ:
REZIDENČNÉ

NEHNUTEĽNOSTI

POČET
TRANSAKCIÍ:

KOMERČNÉ
NEHNUTEĽNOSTI

SIEŤ
RE/MAX* 

(OKREM USA A KANADY)

SIEŤ
RE/MAX* 

(VRÁTANE USA A KANADY)

ZHODNOTENIE 

ROKU
2014

V súčasnosti tvorí sieť RE/MAX viac 
ako 95 krajín sveta.

Ako realitný maklér vediete kupu-
júceho a predávajúceho k tomu, čo 
skutočne hľadá. Čím viac spokojných 
klientov máte, tým lepšími sa stávate. 
Makléri RE/MAX predávajú v prie-
mere viac nehnuteľností ako makléri 
iných spoločností. Ak ste rozhodnutý 
znásobiť počet svojich obchodov, 
u nás v RE/MAX ste na správnom 
mieste. 

Koniec koncov, nikto na svete nepre-
dáva viac nehnuteľností ako RE/MAX.

*ÚDAJE ZA ROK 2014
27 000+

SPOLU

ZHRNUTIE



V RE/MAX sa makléri stavajú výbornými a 
tí výborní ešte lepšími.

Je to správna voľba pre každého, kto je 
z nej pripravený vyťažiť maximum. Staňte 
sa súčasťou kultúry, energie a spolupráce, 
kde neexistujú žiadne limity.

Výsledok? Možnosť 
dosiahnuť svoj 
vysnívaný životný štýl.

PRODUKTIVITA
JE NÁKAZLIVÁ

PREČO RE/MAX?
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**Na základe údajov 2015 REAL Trends 500, vychádzajúcich z počtu transakcií a 

predaja 1460 najväčších maklérov USA za rok 2014.

Trávite svoj čas zmysluplne?

Najproduktívnejší makléri vedia, 
čo robiť  a čo nie.*

Top 3 denné aktivity 
najproduktívnejších maklérov:

Vyhľadávať a generovať 
kontakty

Stanoviť si priority

Udržiavať kontakty a 
komunikovať

Top 3 veci, ktorým sa treba 
vyhnúť:

Administratíva

Klebety

Negatívni ľudia

1

2

3

1

2

3

*Prieskum realizovaný v apríli 2015 medzi členmi  RE/MAX Diamond Award Club (provízia $1 million) a  

Chairman’s Club (provízia $500K).

7,8

13,6
10,4
9,0
8,5
7,6

7,5
6,8
6,7
6,7

6,1
7,4

Prudential
Realty Executives
ERA
Coldwell Banker/NRT
Berkshire Hathaway 
HomeServices
Century 21
Real Living
Keller Williams
Better Homes & 
Gardens
Sotheby’s
Všetci ostatní

v priemere
ostatné 

spoločnosti

V priemere 16,6 obchodov 
ročne (RE/MAX USA)**

Rozdiely v produktivite medzi značkami sú 
naj jednoznačnejšie z údajov reálneho prieskumu. 

(2015 REAL Trend 500)**

$105 355

priemerná ročná provízia RE/MAX 
celosvetovo  za rok 2014

kumulatívna ročná 
výška provízi í  maklérov 
na Slovensku

>4 000 000€
ZHRNUTIE
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PREČO RE/MAX?

MAKLÉRI MÔŽU 
NAVZÁJOM SPOLUPRACOVAŤ 
KDEKOĽVEK NA SVETE
Ľudia sa sťahujú do miest a cestujú po celom svete, kde investujú do ďalších nehnuteľností. 
S RE/MAX to predstavuje neobmedzené možnosti spolupráce medzi maklérmi. 

Váš trh bude celý svet s kvalifikovanými profesionálmi na druhej strane v rámci obchodu.

Keď budete otvorení spolupráci, 
naskytnú sa vám možnosti k novému biznisu.

15 000*

počet potenciálnych 
spolupracujúcich maklérov v 
Európe

* December 2015

103 000*

počet potenciálnych 
spolupracujúcich maklérov 
celosvetovo





VŠETCI VÁS
BUDÚ
POZNAŤ
Keď sa spojíte s balónom RE/MAX, jedným z 
najlegendárnejších symbolov vo svete realít, váš kredit 
bude neustále rásť.

RE/MAX je číslo 1 v realitách aj vďaka masívnym 
reklamným kampaniam za uplynulých viac ako 43 rokov. 
Značka RE/MAX na klientov pôsobí na každom kroku 
- v TV, v rádiu, v  printových médiach, na vonkajších 
plochách, na internete, na sociálnych sietiach a mnohých 
iných miestach.

Kupujúci a predávajúci poznajú RE/MAX ešte pred 
uskutočnením obchodu. A to je dobrá správa pre 
každého realitného makléra.

Ľudia si s nehnuteľnosťami podvedome 
spoja RE/MAX* - myslia na vás, na 
realitného makléra RE/MAX v ich lokalite.

11

* Štúdia MMR Strategy Group o povedomí kupujúcich, predávajúcich a tých, ktorí plánujú predať alebo kúpiť. Odpovedali na 

otázku, aká realitná spoločnosť ich napadne ako prvá, keď sa spomenú reality?

AKO ZVÍŤAZIŤ

Keď spojíte silnú celosvetovú 
značku s perfektným osobným 
marketingom, vytvoríte niečo 
unikátne.

4 kľúčové marketingové ťahy:

Do svojho marketingu zahrňte 
hodnotné a relevantné informácie.

Vytvárajte a zdieľajte zaujímavý 
obsah, prezentujte svoje znalosti.

Na sociálnych sieťach sa 
zamerajte na to, v čom vynikáte.

Buďte originálni.

1

2

3

4

Zdroj: RE/MAX Magazín ABOVE® - 5 oblastí, ktoré si 
nemôžete dovoliť prehliadnuť

PREČO RE/MAX?

ZHRNUTIE



S RE/MAX získate viac než tréningy a vzdelávanie. Získate možnosť 
komplexného profesného rozvoja.

Po celú dobu vašej kariéry v RE/MAX, budete môcť napredovať a 
budovať váš biznis.

RE/MAX University® (RU) poskytuje nástroje, zdroje a školenia pre 
váš kontinuálny rast. Prostredníctvom RU máte prístup k živým 
webinárom, školeniam a k viac ako 1000 video kurzom, ktoré 
pokrývajú takmer každý aspekt realitného biznisu.

S RE/MAX University® 
rozvíjate svoje schopnosti 
kedykoľvek a kdekoľvek.

NA PROFESIONÁLNOM
ROZVOJI
ZÁLEŽÍ

PREČO RE/MAX?
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Vysoko kvalitný obsah je náplňou R4 Convention, ktoré tiež ponúka 
šancu stretnúť a inšpirovať sa od celosvetovo uznávaných spíkrov a 
osobností. Môžete spoznať a vymeniť si skúsenosti s RE/MAX kolegami 
z celého sveta. Na svete neexistuje podobná udalosť ako R4.



PREČO RE/MAX?

ZÁLEŽÍ
NÁM 
NA DRUHÝCH
Pomáhať je pre nás samozrejmé. A nekončí to iba 
predajom nehnuteľností. 

Prostredníctvom Miracle Home* a Miracle Property* 
programov, podporujeme miestne detské nemocnice 
po každej ukončenej transakcii. Týmto spôsobom 
hráme dôležitú úlohu v pomáhaní chorým deťom 
v ich uzdravení.

*Platí pre územie USA, v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.

K dnešnému dňu RE/MAX makléri darovali 
na charitu viac ako 138 miliónov dolárov.

Makléri RE/MAX 
pomáhajú tam, 
kde zázraky nestačia.
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UROBTE DOBRÝ SKUTOK

Z pomoci druhým máme dobrý 
pocit. Ale charita je dobrá aj pre 
biznis.

4 dôvody, prečo dať ešte viac:

Ľudia chcú spolupracovať s 
profesionálmi, ktorí pomáhajú.

Vytvárate si pozitívnu mienku v 
miestnej komunite.

Stretnete skvelých ľudí, ktorí sa 
stanú vašimi klientami.

NAOZAJ pomáhate ľuďom a to 
je tá najlepšia vec.

1

2

3

4

Zdroj: Inc. Magazine

ZHRNUTIE



S RE/MAX máte k dispozícií špičkové technológie na dosah ruky.
 
Máte prístup k vrcholovým manažérskym systémom, ktoré odkazujú 
klientov na maklérov a realitné kancelárie po celom svete, vytvárajú 
profesionálny marketing, systém odmeňovania a ešte oveľa viac.

 

Technológie v RE/MAX šetria váš čas, zvýšujú váš 
biznis a robia váš život jednoduchším.

NAŠE TECHNOLÓGIE 
SPÁJAJÚ

RE/MAX Mainstreet®
Vaše centrum všetkých RE/
MAX materiálov. Nájdete tu logá, 
marketingové materiály, produkty s 
logom RE/MAX a ešte oveľa viac.

RE/MAX University®
Komplexné online realitné školiace 
centrum kedykoľvek chcete a 
kdekoľvek ste.

Resident ART
RE/MAX lifestyleový realitný 
magazín.

PREČO RE/MAX?

re-max.sk

global.remax.com

budremax.sk



Prostredníctvom global.remax.com vaše nehnuteľnosti môžete 
ponúknuť na predaj alebo prenájom do celého sveta.
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TIPY NA ZÁVER

Nestačí mať web stránku a profil 
na sociálnej sieti. Potrebujete 
stratégiu.

4 Strategické kroky:

Často blogujte.

Vytvorte si vlastnú špecifickú 
grafiku.

Naplánujte si posty.

Vytvorte si diskusné skupiny.

1

2

4

3

Resident Art RE/MAX Mainstreet®

ZHRNUTIE



VÁŠ BIZNIS
MÁTE VO 
VLASTNÝCH 
RUKÁCH
Kto vie najlepšie, riadiť vlastný biznis? Iba vy to viete.

Celý model je postavený na podporu tých, ktorí túžia po 
slobode. Sami si nájdite cestu, ktorá vám bude vyhovovať.

Našim cieľom je vám len pomôcť s nástrojmi a zdrojmi, 
ktorými disponujeme a neobmedzovať vás nadbytočnou 
administratívou a nariadeniami.

S RE/MAX podnikáte pre seba,
ale nie sami.

PREČO RE/MAX?
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Buď úspešný, buď RE/MAX.
budremax.sk

©2015 RE/MAX, LLC. Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná a partneri predaja RE/MAX 


