ENA OD PETIH NAJVEČJIH NEPREMIČNINSKIH AGENCIJ NA ČEŠKEM SE JE
PRIDRUŽILA MREŽI NEPREMIČNINSKIH AGENCIJ RE/MAX
/Dunaj, 18. avgust, 2009/ Nedavno je RE/MAX Češka republika podpisala partnersko pogodbo s
podjetjem A-city, četrtim najbolj močnim podjetjem na češkem nepremičninskem trgu. Od
sedaj naprej bo 13 A-City agencij delovalo pod RE/MAX blagovno znamko. A-City podjetje ima
agencije v regijah Vysocina, Južna Moravska in Južna Bohemia z letnimi prihodki iz prodanih
nepremičnin nad 1.5 milijard.
Tržni razvoj v zadnjih nekaj mesecih potrjuje prejšnje napovedi, na češkem nepremičninskem trgu
prihaja do sprememb in le najmočnejši imajo možnost za preživetje. Trinajst A-City pisarn z več kot
sto posredniki bo nedvomno vodilo k nadaljnji širitvi RE/MAX mreže na Češkem. "Prejeli smo številne
ponudbe, da se pridružimo drugim mrežam, vendar za nas je bil RE/MAX jasna izbira. Vedeli smo, da
če se bomo pridružili eni izmed mrež, mora to biti najboljša z zgodovino dobrih rezultatov in z veliko
prednosti, ki jih ponuja tako partnerjem kot tudi svojim strankam "pravi dipl. ing. Tomáš Fašina,A-City
lastnik.
Ustanovljen leta 2004, je A-City Podjetje sedaj četrta največja nepremičninska družba na Češkem in
najboljša v regiji Vysocina. Njihova ponudba zajema več kot 3.200 nepremičnin. "To je pomemben
trenutek tako za RE/MAX kot češki nepremičninski trg. Združenje tako pomembnega podjetja kot je ACity z RE/MAX blagovno znamko sigurno kaže na medsebojno sodelovanje na trgu, kjer vlada velika
konkurenca in preživijo le najboljši - nedvomno je to sodelovanje v korist strank. Imam veliko
spoštovanje do naših partnerjev iz-A-City-ja, ki so s svojo odločitvijo še bolj potrdili naš položaj kot
vodilni na trgu, kot tudi dejstvo, da imamo veliko za ponuditi.
Ravnokar po vsej državi nadaljujemo s pogajanji z drugimi češkimi partnerji iz področja nepremičnin,
za katere verjamemo, da bo naše združenje z A-City nedvomno predstavljalo pomemben zagon,"
dodaja David Krajny, predsednik RE/MAX Češka in Slovaške.
Glede na rezultate neodvisne raziskave, ki jo je izvedlo podjetje PHD Company, RE/MAX predstavlja
najbolj znano nepremičninsko mrežo v Češki republiki z najvišjim odstotkom zadovoljnih strank. Na
osnovi stalnega povečevanja produktivnosti svojih agencij, se je povprečni promet na agencijo v letu
2009 v drugem četrtletju v primerjavi s prvim četrtletjem povečal za 30%. Število prodanih nepremičnin
se je v enakem obdobju povečalo za 43%. S pridružitvijo A-City-ja k RE/MAX mreži, se je baza
nepremičnin povečala na več kot 17.000. Letne naložbe RE/MAX-a v oglaševalne dejavnosti
presegajo 100 mil CZK.

***
v Češki republiki:
RE/MAX je na češkem nepremičninskem trgu prisoten že od leta 2005, kjer posluje 155 agencij z več
kot 1.200 posredniki. www.re-max.cz

v Sloveniji
RE/MAX v Sloveniji združuje že več kot 45 nepremičninskih posrednikov v 11 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 Organizacija za odkrivanje in boj proti raku na
dojkah, Susan G. Komen, Otroška mreža čudežev in druge.
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