O RE/MAX-u
RE/MAX je največja globalna nepremičninska mreža in najbolj prepoznavna blagovna znamka v
svetu nepremičnin. Sestavljajo jo ljudje z mednarodnimi izkušnjami in dostopom do najboljše
tehnologije, usposabljanja in marketinga ter tako dosegajo edinstveno stopnjo kakovosti storitve na
trgu nepremičnin.
V RE/MAX-u Slovenija v okviru nepremičninskih agencij in nepremičninskih svetovalcev nudimo
široko paleto nepremičninskih storitev, ki med drugim obsegajo visoko strokovno pomoč pri prodaji,
nakupu, najemu in oddaji stanovanjskih, poslovnih in nadstandardnih nepremičnin, upravljanju
nepremičnin ter iskanju ustreznih nepremičnin in naložb v nepremičnine.
Več kot 70 nepremičninskih svetovalcev, ki delujejo na področju celotne Slovenije v okviru 12
strateško lociranih pisarn, oglašuje in trži nepremičnine skozi različne tržne kanale v več kot 90
državah po vsem svetu.
V RE/MAX-u si prizadevamo dosegati visoke standarde, ki so steber našega delovanja. Smo vodilni
na trgu, svojim strankam nudimo strokovne nasvete in jim zagotavljamo celovite storitve, smo
zanesljivi in družbeno odgovorni.
Vzpostavili smo uspešen tim izkušenih in spoštovanih nepremičninskih posrednikov, ki z izmenjavo
informacij med sabo sodelujejo za najboljši interes stranke. Posredniki si med seboj pomagajo pri
izgradnji njihove kariere ter pri doseganju svojih lastnih ciljev in ciljev celotnega RE/MAX tima.
Delo nepremičninskega posrednika je
postalo zelo celovito. Današnji trg zahteva
posrednika, ki je profesionalen, prizadeven,
izobražen in nenehno v stiku s svojo bazo
strank. In prav takšen je RE/MAX-ov
nepremičninski svetovalec.

To kar delamo, delamo s strastjo.

REMAX Slovenija gradi svojo mrežo nepremičninskih agencij in posrednikov na osnovi treh temeljnih
načel:
1. Vaše poslovanje vam pomagamo vzpostaviti tako, da vam zagotovimo tehnologijo, mentorstvo
in izobraževanje na vseh področjih nepremičninskega poslovanja. Celoten RE/MAX tim je
predan temu, da vam pomaga na vaši karierni poti.
2. Zelo smo ponosni na naše področje dela in se zavzemamo za to, da tudi naše stranke v svojih
srcih in zavesti vzljubijo naš posel. Strokovno storitev skrbno nudimo vsem, ki stopijo v stik z
nami.
3. Aktivno smo prisotni v našem lokalnem okolju. Vključeni smo v vsakdanje življenje in si
prizadevamo za boljše življenje vseh ljudi. Naši svetovalci in agencije prispevajo svoje prihodke v
različne dobrodelne iniciative - Koraki za korakce...

POSLANSTVO

Vzpostavitev vašega posla je tudi naša skrb.
VIZIJA

Biti vodilni na trgu nepremičnin
VREDNOTE

V poslu, kjer delamo, nismo le opazovalci.

