
PresvedčteSaSami

10 DÔVODOV PREČO SA STAŤ

MAKLÉROM
10 DÔVODOV, PREČO SA STAŤ



10 DÔVODOV, PREČO SA STAŤ
MAKLÉROM 

Pripojte sa k nášmu úspechu 
a staňte sa i Vy maklérom RE/MAX!

Vaša kancelária RE/MAX

Vaša kancelária 
RE/MAX

Mierime na mesiac, 
pretože aj keby sme minuli, 
dostaneme sa medzi hviezdy.

Systém RE/MAX Vám poskytne podnikateľskú nezávislosť a zároveň získate podporu
a výhody silnej medzinárodnej spoločnosti, svetovej jednotky v realitách.

Vďaka spojeniu so spoločnosťou RE/MAX, najväčším obchodníkom s realitami na svete, 
máte jedinečnú príležitosť stať sa prosperujúcim profesionálnym maklérom a zároveň
byť svojim vlastným pánom. 

Túto príležitosť využilo už viac ako 270 úspešných maklérov vo viac ako 40 kanceláriách
na území celej Slovenskej republiky a viac ako 90 000 maklérov celosvetovo.

Pripojte sa ku skupine vysoko profesionálnych a produktívnych realitných maklérov 
RE/MAX a budete mať istotu opory jednotky na realitnom trhu.

Túto príležitosť využilo už viac ako 240 úspešných maklérov vo viac ako 45 kanceláriách 
na území celej Slovenskej republiky a viac ako 130 000 maklérov celosvetovo.



1. Sila značky RE/MAX

V deň, ked sa pripojíte k značke RE/MAX,
Vás budú všetci poznat.
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Značka RE/MAX sa stala vďaka svojej expanziii a celosvetovo koordinovaným 
marketingovým aktivitám prvou globálnou značkou v obchode s nehnuteľnosťami.
Dnes má značka RE/MAX a jej logo teplovzdušného balóna vysoké povedomie a dôveru
miliónov zákazníkov na celom svete. Táto dôvera je podložená viac ako 40 ročným 
pôsobením na realitnom trhu v pozícii profesionálneho a spoľahlivého partnera.

Investície do značky sa nám mnohonásobne vracajú v podobe tisícok spokojných 
zákazníkov, ktorí vďaka nášmu vysokému stupňu známosti majú možnosť rýchlejšie 
predať alebo kúpiť svoju nehnuteľnosť.

2. Líder na svetovom trhu s nehnuteľnosťami

S istotou môžeme povedať, že RE/MAX
predáva najviac realít na svete.
RE/MAX je dominantným hráčom na svetovom realitnom trhu a od svojho založenia v USA v 
roku 1973 takmer nepretržite rastie. V Slovenskej republike aj v období recesie 
dosiahol .10% rast. V roku 2012 zobchodoval v priemere 5 nehnuteľností denne.

Podnikateľský magazín "Entrepreneur magazine" opakovane označil RE/MAX ako najlepší 
franšízingový systém v oblasti realít, a bol nominovaný do franšízingovej siene slávy, 
kde vedľa reťazcov ako je McDonald‘s alebo Taco Bell zastáva čestné miesto.

Koncepcia RE/MAX je natoľko úspešná, že bola ako jediná realitná spoločnosť zaradená 
do knihy Howarda Rothmana "50 spoločností, ktoré zmenili svet“.

RE/MAX je dominantným hráčom na svetovom realitnom trhu a od svojho založenia v USA 
v roku 1973 takmer nepretržite rastie. V Slovenskej republike aj v období recesie dosiahol 
10 % rast. V roku 2019 zobchodoval v priemere 6 nehnuteľností denne.

Značka RE/MAX sa stala vďaka svojej expanziii a celosvetovo koordinovaným 
marketingovým aktivitám prvou globálnou značkou v obchode s nehnuteľnosťami.
Dnes má značka RE/MAX a jej logo teplovzdušného balóna vysoké povedomie a dôveru 
miliónov zákazníkov na celom svete. Táto dôvera je podložená viac ako 45 ročným 
pôsobením na realitnom trhu v pozícii profesionálneho a spoľahlivého partnera.
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3. Technológie

RE/MAX je založený na inováciách.

Sme si vedomí, že makléri pri svojej práci potrebujú radu spoľahlivých nástrojov, 
aby sa mohli plne sústrediť na uspokojovanie potrieb svojich klientov. Informačné 
technológie patria medzi naše prioritné oblasti, a preto nepretržite investujeme
do ich rozvoja a podpory návštevnosti našich web stránok. 

Internet

Medzinárodné webové stránky RE/MAX zdieľajú unikátny vyhľadávač nehnuteľností
a to aj v slovenskom jazyku z celého sveta. Slovenská web stránka RE/MAX
s viac ako 100 000 návštevami mesačne patrí medzi najdôležitejšie realitné servery
so širokou ponukou kvalitných nehnuteľností.

Intranet

Makléri RE/MAX majú prístup k informáciám a skúsenostiam tých najlepších profesionálov 
z realít z celého sveta cez globálny intranet Mainstreet. Súčasťou týchto stránok je unikátny 
vzdelávací program RE/MAX University, ktorý nemá v realitách obdoby. Tento systém 
taktiež umožňuje zdieľať ponuku a dopyt z celého sveta. 
Okrem Mainstreetu má RE/MAX aj lokálny intranet, ktorý slúži ako dôležitý zdroj informácií 
pre podnikanie. Makléri tu nájdu všetky právne a finančné dokumenty dôležité pre ich 
prácu, obchod s reklamnými predmetmi RE/MAX, vzdelávacie materiály RX Akadémie, 
kalendár podujatí, Dizajn Centrum  pre rýchlu tvorbu vlastných reklamných materiálov 
a omnoho viac.

4. Referenčný systém

Možnosti vyhľadania nehnuteľnosti alebo makléra 
z celého sveta sú neobmedzené.

Spolupráca našich maklérov je dôležitou súčasťou fungovania siete RE/MAX. 
Referenčný program, ktorý automaticky páruje ponuku a dopyt po nehnuteľnostiach medzi 
jednotlivými maklérmi a kanceláriami s jasnými pravidlami na lokálnej, národnej
i medzinárodnej úrovni, umožňuje maklérom zobchodovať viac nehnuteľností rýchlejšie
a tým prispieť k ich väčšej efektivite a profitabilite.



.5. Vzdelanie podľa potrieb 
podporujúce Váš osobný rast

6. Reklama

Garancia
Kvality Služieb
www.re-max.sk
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Na prvom mieste kladieme dôraz na osobný rozvoj, vzdelávanie a rast. Preto ako súčasť 
jedinečného medzinárodného vzdelávacieho programu Career Development Model 
spoločnosti RE/MAX bol v Slovenskej republike vytvorený samostatný vzdelávací inštitút 
RE/MAX Akadémia. Nielen manažéri, ale hlavne makléri prechádzajú celokariérnym 
vzdelávaním, ktoré vedie k vyššej produktivite a ponúka rôzne návody na to, ako patriť 
medzi najväčších odborníkov vo svojom odbore. V spolupráci so spoločnosťou RE/MAX 
zákazník neriskuje a má istotu, že sa stretáva iba s preškolenými profesionálmi. Napomáha 
k tomu aj trojstupňový model certifikácie, ktorej najvyšším stupňom je nezávislá certifikácia 
podľa normy ISO 170 24.  RE/MAX kladie dôraz na osobný rast svojich maklérov a ponúka
im kariérny rozvoj a podporu od prvých krokov v realitnej profesii až po prípadné otvorenie 
ich vlastnej kancelárie. Popri tématických školeniach a stretnutiach môže maklér využiť
aj semináre od špičkových medzinárodných mentorov, ktoré RE/MAX pravidelne 
organizuje. Stretnete sa tu s osobnosťami ako sú napr. Tom Ferry, Brian Buffiny, Jim Van 
Horn alebo Richard Robins a s mnohými ďalšími zaujímavými a skúsenými realitnými 
obchodníkmi. 

Silná marketingová orientácia, veľké investície do reklamy vo forme celonárodných 
TV kampaní, billboardových a internetových kampaní podporujúcich návštevnosť stránok 
a globálne pôsobenie  značky RE/MAX sú tým, čo nás odlišuje od konkurencie a dáva 
výhody našim zákazníkom.

Vďaka našej dlhodobej marketingovej stratégii sme sa stali nielen najznámejšou realitnou 
značkou, ale aj najproduktívnejšou realitnou sieťou, ktorá predáva najviac realít na svete.

Svojim maklérom RE/MAX poskytuje ucelený systém a nástroje pre tvorbu osobnej 
prezentácie tak, aby korešpondovala s celonárodným konceptom a maximálne im ušetrila 
čas a pomohla im vybudovať vlastné podnikanie v realitách pod silnou značkou.
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Na prvom mieste kladieme dôraz na osobný rozvoj, vzdelávanie a rast. Preto ako súčasť 
jedinečného medzinárodného vzdelávacieho programu Career Development Model 
spoločnosti RE/MAX bol v Slovenskej republike vytvorený samostatný vzdelávací inštitút 
RX Akadémia. Nielen manažéri, ale hlavne makléri prechádzajú celokariérnym vzdelávaním, 
ktoré vedie k vyššej produktivite a ponúka rôzne návody na to, ako patriť medzi najväčších 
odborníkov vo svojom odbore. V spolupráci so spoločnosťou RE/MAX zákazník neriskuje 
a má istotu, že sa stretáva iba s preškolenými profesionálmi. Napomáha k tomu aj 
trojstupňový model certifikácie, ktorej najvyšším stupňom je nezávislá certifikácia podľa 
normy ISO 170 24. RE/MAX kladie dôraz na osobný rast svojich maklérov a ponúka im 
kariérny rozvoj a podporu od prvých krokov v realitnej profesii až po prípadné otvorenie 
ich vlastnej kancelárie. Popri tématických školeniach a stretnutiach môže maklér využiť aj 
semináre od špičkových medzinárodných mentorov, ktoré RE/MAX pravidelne organizuje. 
Stretnete sa tu s osobnosťami ako sú napr. Tom Ferry, Brian Buffiny, Jim Van Horn alebo 
Richard Robbins a s mnohými ďalšími zaujímavými a skúsenými realitnými obchodníkmi.



RE/MAX
SYSTÉM

PRE MAKLÉROV
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Neexistuje lepší pocit ako byť svojim vlastným pánom.

8. Pracujte pre seba, ale nie sami

7. Maximálne finančné ohodnotenie
v realitách

Tým najdôležitejším faktorom v každej spoločnosti
sú ľudia.

My chceme tých najlepších, preto ponúkame 
najvyššiu finančnú odmenu.

Bez dobrých maklérov nie sú dobré obchody. Toho sme si plne vedomí, a preto spoločnosť 
RE/MAX prišla na lokálny realitný trh so zásadnou zmenou v systéme odmeňovania. 

Našim maklérom ponúkame vysoko motivačný systém odmeňovania - v RE/MAX si makléri 
môžu ponechať až 80 % dosiahnutej provízie.

80%

RE/MAX Vám dáva jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou globálne úspešnej spoločnosti 
so všetkými výhodami a podporou, avšak bez straty Vašej vlastnej slobody v podnikaní. 
Sila značky RE/MAX tu pracuje pre Vás.

S RE/MAX budujete vlastný obchod, založený na lokálnych znalostiach, avšak s globálnym 
dosahom a vysokou úrovňou poskytovaných služieb.

80%
SYSTÉM

PRE MAKLÉROV



9. Podpora

10. Ešte nie ste rozhodnutí? 

Staňte sa súčasťou nášho úspechu
a RE/MAX Vám pomôže splniť Vaše sny.

V RE/MAX ste i Vy náš zákazník.
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RE/MAX spolupracuje s celou radou nadnárodných, slovenských i lokálnych dodávateľov 
služieb a tovaru spojených s prevádzkovaním kancelárie a realitnej činnosti. 
V našej databáze partnerov nájdete napríklad dodávateľov kancelárskeho nábytku
a zariadenia, reklamných materiálov a celopolepu automobilov.

Program schválených dodávateľov sme vyvinuli tak, aby sme mohli zabezpečiť pre našu 
sieť tú najlepšiu a hlavne dlhodobo stálu kvalitu pre naše kancelárie a maklérov. Veľkosť 
našej distribučnej siete nám zároveň umožňuje na základe rámcových dohôd získavať 
výhodnejšie podmienky spolupráce vrátane najrôznejších zliav, a tým radikálne znižovať 
náklady našich maklérov.

Sila značky RE/MAX, profesionálna podpora na svetovej, európskej  i národnej úrovni, 
prepracovaný systém vzdelávania, kariérny a osobný rast, 40 rokov budované znalosti
a najvyššie zárobky na trhu, to všetko je k dispozícii našim maklérom.

 Aj Vy môžete využívať tieto výhody, ak urobíte to správne rozhodnutie a pridáte sa k nám!

S viac než 40 kanceláriami a 270 maklérmi sme v Slovenskej republike najväčšia realitná 
sieť. A rastieme aj naďalej, tak prečo sa k nám nepridať už teraz?

A nezabudnite. V RE/MAX ste i Vy náš zákazník.

Posuňte svoj život správnym smerom a dohodnite si nezáväzné stretnutie so zástupcom 
našej kancelárie.

Sila značky RE/MAX, profesionálna podpora na svetovej, európskej i národnej úrovni, 
prepracovaný systém vzdelávania, kariérny a osobný rast, 45 rokov budované znalosti 
a najvyššie zárobky na trhu, to všetko je k dispozícii našim maklérom.

Aj Vy môžete využívať tieto výhody, ak urobíte to správne rozhodnutie a pridáte sa k nám!

S viac než 45 kanceláriami a 240 maklérmi sme v Slovenskej republike najväčšia realitná 
sieť. A rastieme aj naďalej, tak prečo sa k nám nepridať už teraz?



Porovnajte si sami

Medzinárodné pôsobenie, sila značky

Líder na svetovom trhu nehnuteľností

Inovatívne technológie a prístup

Referenčný systém

Prepracovaný systém vzdelávania

Silné marketingové zázemie a podpora

Maximálne finančné ohodnotenie makléra

Sloboda v podnikaní

Odporúčaní centrálni dodávatelia

Špeciálne podmienky na operatívny leasing vozidiel

Iná realitná
kancelária
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Podnikateľská príležitosť

www.re-max.sk

Facebook RE/MAX Slovakia

YouTube RE/MAX Slovakia


