PONUKA NA SPOLUPRÁCU

Chceli by ste sa tiež realizovať ako REALITNÝ MAKLÉR s nehnuteľnosťami ? Myslíte si, že by táto
činnosť bola pre Vás zaujímavá a perspektívna ? Tak najskôr si odpovedzte či máte základné
predpoklady k realitnému úspechu :
1/ DOSTATOK ČASU pre reality - pracovný čas si organizujete sami, no pre úspešnú realitnú
činnosť je potrebné minimum pracovať priemerne 4-5 hodín denne, a okrem toho je treba dvíhať
telefonáty od záujemcov kedykoľvek počas dňa.
2/ KOMUNIKÁCIA - táto práca sa dá realizovať iba ak máte schopnosť komunikovať s klientmi
slušne, bez strachu, odborne ak treba, a empaticky, a to osobne, telefonicky, sms, e-mailom...
3/ PREZENTÁCIA - upravený výzor, slušné správanie, odborné vedomosti, dochvíľnosť...
4/ STRESOVÁ ODOLNOSŤ - keďže ľudia sú rôzni po každej stránke, častejšie natrafíme na
stresmana medzi klientmi ale aj na úradoch, a všade kde sa v rámci realitnej činnosti
nachádzame. Sú aj ľudia testeri, provokatéri a špekulanti. Treba byť na to pripravený aodolný.
Našťastie viac ľudí, ktorých stretávame, sú normálni.
5/ AKTIVITA - je potrebná tak, ako v každom podnikaní ak chcete byť úspešný.
6/ MOTIVÁCIA A CIELE - sú potrebné aby ste mali dôvody Vašej činnosti a aktivity, a musia byť
reálne.
7/ CHUŤ UČIŤ SA - a zbierať skúsenosti v teórii i praxi, s cieľom neustále profesionálne rásť.
8/ VÝDRŽ - nevzdávať sa, úspech v realitách sa spravidla dostavuje nepravidelne, prvý predaj o 1
až 3 mesiace. Postupne sa mení na pravidelnejší zisk, priemerne 1, 2, 3 predaje za 1 mesiac, čo
znamená priemerne od 750 do 2200 €, ak ale Vaša aktivita trvá.
9/ VÝBAVA - minimum je telefón, PC a tlačiareň, výhodou až nevyhnutnosťou je auto k dispozícii.
10/ INVESTÍCIE - ako každé podnikanie, aj realitná činnosť si vyžaduje počiatočnú a priebežnú
investíciu.
Ak s uvedenými predpokladmi úspešnej realitnej činnosti nemáte problém, neváhajte a prihláste
sa k nám. Pôsobíme v rámci spolupráce na celom Slovensku. Úspešný maklér zarába 1tisíc a viac
€ mesačne. Výhodou je tiež sloboda a voľný pracovný čas, sám sebe pánom, home office - práca
z domu, a pre úspešných neobmedzený príjem. Medzi najbohatšími ľuďmi na Zemi je viacero
realitných magnátov, napríklad aj US prezident Donald Trump. Treba však počítať s tým, že v
mesiaci v ktorom nič nezrealizujete, máte nulový príjem. Z praxe odporúčam mať súčasne aj
iné časovo, psychicky a fyzicky nenáročné zamestnanie s pravidelným príjmom, ktoré sa dá
skombinovať s maklérčinou.

Ak ale neviete splniť všetky uvedené predpoklady úspešného makléra, a chcete si privyrobiť v
obchode s realitami, prihláste sa a spolupracujte s nami ako TIPÉR, ktorý od nás dostane 50 až
500 € za každú natipovanú a zrealizovanú nehnuteľnosť. Natipovanie znamená dohodnúť s
predávajúcim, že práve naša spoločnosť bude predávať exkluzívne jeho nehnuteľnosť a že nám k
tomu predávajúci podpíše exkluzívnu sprostredkovateľskú zmluvu. Zrealizovanie znamená náš
úspešný predaj nehnuteľnosti. Ak chcete byť aspoň tipér, najskôr si dohodnite s nami podpis
Tipérskej zmluvy, na základe ktorej Vám budeme uhrádzať odmenu za Vaše tipy. Tipérstvo je tiež
dobrý základ pre následné maklérstvo.
www.realslovensko.sk

realslovensko@´gmail.com

0902 848 369

