
Slovenija
T.: + 386 (2) 749 34 62
F:  + 386 (2) 749 34 65
E:     info@remax-slovenia.com
W:    www.re-max.si

OBVESTILO ZA JAVNOST

Držimo pesti za uspešno zimo!
RE/MAX bo sponzor Svetovnega pokala v alpskem
smučanju v zimski sezoni 2009/2010 tudi v Sloveniji

RE/MAX, ki je številka 1 na področju nepremičnin je že sponzor tekem v
Wengen-u in to leto prvič tudi v Kranjski Gori.

Bodite hitri, bodite prvi

RE/MAX se pripravlja na zimsko sezono;  številka 1 na nepremičninskem področju bo v

januarju 2010 podprla svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori in v  Wengenu  v

Švici. Razlog za sponzorstvo smučarske tekme je za mag. Igorja Horvata, regionalnega

direktorja RE/MAX-a v Sloveniji, več kot očiten: "Smučanje je šport, kjer so trening, hitrost in

natančnost ključnega pomena za zmago. Na trgu nepremičnin je enako - če imate najbolj

usposobljene ljudi, ki delajo hitro in natančno, ste številka 1."

Športno sponzorstvo ima v RE/MAX mreži dolgo tradicijo. Prednosti sponzoriranja

smučarskih tekem so za RE/MAX velike - alpsko smučanje je eno najbolj gledanih zimskih

športov po vsej Evropi in tudi v Sloveniji. Z RE/MAX-ovim logotipom na športnih dresih, v

ciljni areni in ob progi bo prepoznavnost blagovne znamke izjemno velika. Poleg tega se

bodo vrstili različni VIP dogodki, ki jih bodo priredili RE/MAX Slovenija in RE/MAX Švica.

Sponzorirane tekme:

Kranjska Gora, Slovenija

 30. januar: moški veleslalom

 31. januar: moški slalom

Wengen, Švica

 15. januar: moški super kombinacija

 16. januar: moški smuk

 17. januar: moški slalom
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RE/MAX številka 1 po svetu

Če pustimo številkam govoriti zase, postane jasno, da je RE/MAX številka 1: mreža je do

sedaj odprla več kot 7.000 neodvisno vodenih agencij v 78 državah po svetu z neprestano

rastočim številom več kot 100.000 nepremičninskih posrednikov. RE/MAX je najhitreje

rastoča mreža nepremičninskih družb tudi v Evropi:

 agencije v 36 državah,

 z več kot 11.000 nepremičninskih posrednikov,

 v 1.600 neodvisno vodenih agencijah.

“Smo številka 1 na trgu in smo pravkar vstopili v naše 36 leto neprestane rasti. Od naših

začetkov v letu 1973, smo pridobili veliko know-how-a in strokovnega znanja, ki ga delimo z

vsemi v naši mreži, tako da vsi RE/MAX-ovi nepremičninski posredniki po Evropi in Sloveniji

lahko ponudijo najboljše nasvete in storitve svojim strankam”, pravi Lemire.

***

v Sloveniji
RE/MAX v Sloveniji združuje že več kot 50 nepremičninskih posrednikov v 13 nepremičninskih

agencijah po vseh Sloveniji. RE/MAX s ponosom pomaga pri zbiranju denarja in podpiranju

dobrodelnih organizacij kot so v Sloveniji Korak za Korakce in mednarodno Organizacija za odkrivanje

in boj proti raku na dojkah, Susan G. Komen, Otroška mreža čudežev in druge.

nepremičninske agencije v Sloveniji

 Ljubljana 2x

 Maribor 2x

 Mengeš

 Celje

 Murska Sobota

 Slovenska Bistrica

 Izola

 Slovenj Gradec

 Ptuj

 Gornja Radgona
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