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Změnili jsme život
stovkám majitelů realitních 
kanceláří



V minulosti jste vydělávali dost i pro sebe, dnes vyděláváte „jen na 
servery.“ A to má přijít další brutální vlna zdražení!

Dřív měli vaši makléři 40 % z provize, mohli jste investovat do jejich 
vzdělávání i potřebného vybavení a zbylo vám na slušné živobytí. Dnes 
musíte dávat makléřům i 90 % a vám nezbývá skoro nic.

Své makléře si dlouhodobě neudržíte. Po náročném zaškolení vám ti 
nejlepší odcházejí a zakládají si vlastní realitní kanceláře.

Patříte mezi naštvané majitele 
realitních kanceláří?
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Máme řešení, které Vám  
skutečně pomůže

Servery nebudou potřeba

Sdílíme komplexní nabídku, poptávku i exkluzivitu mezi jednotlivými značkami  
a tím dokážeme vyřadit realitní servery ze hry. Podmínky si začnete určovat Vy.  
Vaše nezávislost bude absolutní. 

Během krátkého času se Váš život může změnit 
k lepšímu.

Budete mít více peněz

Synergie značek realitních kanceláři holdingu, záštita Realitní komory ČR, realitních 
klubů a podpora Realitní akademie ČR Vám dá sílu a pozvedne celkové postavení 
vaší realitní kanceláře v regionu. To Vám přinese spokojené makléře, které nebudete 
přeplácet, naopak u Vás budou chtít pracovat sami.

Stabilizace makléřů, žádné odchody

Nabídněte svým makléřům komfortní podmínky pro jejich práci. Dejte jim vysokou 
úroveň tréninků, prestiže a důvěryhodnosti členství v Realitní komoře ČR. Systém 
podpory a dlouhodobého vzdělávání je povede k neustálému profesnímu a finančnímu 
růstu, který nebudou chtít opustit.
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Přestaňte zbytečně ztrácet lidi 
a vyhazovat peníze z okna
Tady jsou nejpalčivější problémy majitelů realitních kanceláří. Na ně i řadu dalších máme řešení.

Jak získat více makléřů 
a neztratit je

Nabídněte makléřům něco, co nemohou získat jinde. 
Dejte jim propracovaný systém profesního  
a finančního růstu a nebudou Vám odcházet. Takové 
podmínky totiž jinde nedostanou.

Jak reálně a rychle 3x 
násobit obrat

Ukážeme Vám správnou cestu k navýšeným 
obratům i ziskům. Dáme Vám do ruky unikátní 
nástroje a podpoříme Vás a Vaše makléře v uzavírání 
nových obchodů.

Jak na větší provize a víc 
exkluzivit

Jistota, znalosti a aktivní tréninky Vám pomohou 
vytrénovat Vaše makléře k větší profesionalitě  
a sebedůvěře, která jim pomůže uzavírat více 
obchodů za nadstandardní odměny.

Jak ovládnout realitní trh 
ve Vašem městě

Trápí vás silná konkurence? Máme pro Vás 
jednoduchý návod jak ovládnout Vaše město, oslabit 
konkurenci a přitom nevynaložit žádné mimořádné 
náklady. 



Portfolio 
značek
Máme široké a stabilní portfolio 
značek, ze kterých si vyberete 
přesně tu značku, která nejvíce 
odpovídá vašemu charakteru. Získáte 
tak bezkonkurenční služby, které 
budou přesně odpovídat Vašim 
požadavkům a potřebám.
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Největší partnerská realitní síť v České republice, 
nejlépe přizpůsobená našemu trhu. Ryze česká 
společnost s vysokou úrovní profesionálního 
servisu.

Specialista na kvalitní, nejběžnější služby na 
realitním trhu, které samozřejmě zahrnují  
i pomoc při zajištění financování a komplexní 
realitní servis. 

Dynamická, mladá a energická značka, která 
je založena na propojení úspěšných realitních 
kanceláří, které pod křídly zkušených poskytují 
komplexní realitní servis v nadstandardní kvalitě.

Pro klienty zajišťuje zprostředkování prodeje 
a pronájmu všech druhů nemovitostí na území 
ČR. Tato realitní síť je zastoupena pouze elitními 
makléři. 

Společnost poskytuje specializované služby 
v oblasti hledání realit na zakázku s hlavním 
cílem najít klientovi vysněné bydlení. Lovci stojí 
výhradně na straně kupujících.



Unikátní 
nástroje
Žádná dobrá strategie se neobejde 
bez skvělých, dobře promyšlených  
a fungujících nástrojů, které ji podpoří. 
Právě takové nástroje jsme pro 
dosažení Vašeho úspěchu vytvořili.
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Aktivní tréninky

Aktivní trénink dovedností je přesně to, 
co Vás posune mezi elitu a dlouhodobě 
Vás udrží na špici. Jen ten, kdo pravidelně 
trénuje, je schopný podávat odpovídající 
makléřské výkony.

Duální exkluzivita

Vaši nemovitost umíme nabízet zároveň 
ve dvou realitních kancelářích, a přitom 
zachovat ojedinělost a jedinečnost nabídky 
nemovitosti na realitním trhu. 

Férová smlouva

Ojedinělý nástroj na českém realitním trhu, 
který zaručuje klientovi prvotřídní kvalitu 
makléřem poskytovaných služeb a zároveň 
dohled a ochranu Realitní komory ČR.

Triální exkluzivita

Výjimečný nástroj pro klienty, kteří 
přednostně využívají služeb více realitních 
kanceláří. Princip triální exkluzivity však 
dokáže klientovi zajistit komplexní služby  
i atraktivitu nabídky.

Férová exkluzivita

Do smluvního vztahu mezi klientem  
a makléřem vstupuje třetí subjekt, Realitní 
komora ČR, jako skutečný garant kvality  
a ochrany. 

Realitní software

Realitní software Vám uspoří čas  
i peníze, zvýší obraty a sníží náklady díky 
efektivnímu párování nabídky a poptávky 
napříč všemi zapojenými realitními 
kancelářemi v ČR.



Realitní komora 
České republiky
Jak se zařadit mezi profesionály a poskytovat 
realitní služby ve vysoké kvalitě? Jak si získávat 
a udržovat důvěru u klientů?

REALITNÍ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY

Profese realitního makléře vyžaduje vysokou kvalifikaci v realitním oboru, 
odpovídající právní znalosti a důvěryhodné, profesionální jednání. Cílem 
Realitní komory ČR je trh s realitami u nás kultivovat a sdružovat jen 
opravdu kvalitní profesionály. Hlavní činností komory je proto vytváření 
rovných příležitostí pro všechny subjekty působící na realitním trhu, hájení 
zájmů svých členů, ale i ochrana klientů před riziky nevýhodných smluv. 
Komora rovněž klade velký důraz na průběžné vzdělávání, zvyšování 
kvalifikace a licencování realitních makléřů. Každý, kdo získá členství 
v Realitní komoře ČR, se stává součástí společenství, které posouvá realitní 
trh u nás na vyšší úroveň. 

Sdružujeme profesionály v oboru

Kultivujeme realitní trh

Efektivně vzděláváme makléře

Zakládáme regionální a místní realitní kluby

Odstraňujeme nekalé obchodní praktiky

Ekonomicky i obchodně podporujeme profesionály

11

Realitní Akademie
ČESKÉ REPUBLIKY

Realitní akademie
České republiky
Máte nemotivované makléře? Často od Vás 
odcházejí? Rádi byste své lidi vzdělávali, ale nemáte 
na to kapacitu ani zdroje? Pomůžeme Vám vytvořit 
efektivní a fungující tým.

Díky konceptu celoživotního vzdělávání si vytvoříte podmínky pro fungující 
a stabilizovaný tým makléřů a spolupracovníků, kteří jsou motivováni 
k podávání vysokých výkonů. Jste na prahu své realitní kariéry nebo ji 
máte plně rozjetou? Máme k dispozici velmi silný nástroj, který dokáže jak 
novým makléřům poskytnout kvalitní základy a v krátké době je zapojit do 
týmu, tak pro zkušené a ostřílené makléře, vytvářet nadstandardní tréninky, 
posilovat jejich sebedůvěru a neustále zkvalitňovat jejich dovednosti a tím 
i servis, který klientům poskytují. Na co jsme hrdí jsou výsledky, kterých 
vytrénovaní makléři dosahují.  

My neškolíme, ale trénujeme

Ojedinělé tréninkové metody a programy

Trénink je nedílnou součástí profesního růstu

Workshopy k předávání nejlepších zkušeností

Vzdělávání na celorepublikové i regionální úrovni

Prvotřídní kvalita lektorů z praxe



www.narodnirealitniholding.cz

REALITNÍ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY

Realitní Akademie
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento propagační materiál má pouze informativní charakter a není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem nebo jiným zavazujícím 
právním jednáním. Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto propagačním materiálu, vycházejí ze stavu, který byl platný ke dni přípravy tisku a slouží pouze 
k orientaci v prezentované nabídce služeb. Vlastník prezentované ochranné známky si vyhrazuje právo změny uvedených informací a neodpovídá za aktuálnost, 

správnost, vhodnost nebo úplnost uvedených informací.


