My neškolíme, my trénujeme

a posouváme profesionály k vysněným cílům

Realitní akademie
České republiky

S čím Vám
umíme pomoci

Realitní Akademie ČR je inovativní vzdělávací centrum, které

Během krátké doby Vám uvedeme nově vstupujícího makléře

se specializuje na poskytování vzdělávání v realitním oboru.

do praxe. Restartujeme Váš stávající tým, dodáme mu novou

Dodává speciální tréninky a vzdělávací programy pro všechny,

energii a navýšíme Vám i jim obraty. Naučíme Vás, jak trénovat

kdo v realitách teprve začínají, nebo již stabilně pracují, vedou

své makléře a docílit větších provizí.

makléřské týmy, patří mezi top makléře, nebo by sami rádi
předávali zkušenosti z praxe.
Naším posláním je kultivovat realitní trh a vzdělávat

Certifikační vzdělávání pro nováčky v oboru.
Certifikační programy pro stávající makléře.

profesionály v oboru, makléře i klienty tak, abychom co nejvíce

Manažerské programy pro majitele a manažery

přispěli k celkové kultivaci a profesionalizaci realitního oboru.

realitních kanceláří.

Pracujeme na tom, aby realitní makléř bylo vysněné a velmi
lukrativní povolání, tak jako je tomu v zahraničí.

A umíme toho ještě víc
Stabilizovat tým.
Získat více makléřů.
Navýšit provize.
Ztrojnásobit obraty.
Namotivovat makléře.
Prosadit se v lokalitě.

Cílem RAČR je poskytovat kvalitní
a profesionální vzdělávání, které Vás bude
provázet celou makléřskou praxí.
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Klíčem k úspěchu
je osobní rozvoj
Víme, že každému vyhovuje něco jiného. Tak jako je každá nemovitost
jedinečná, tak je i naše vzdělávání ojedinělé, atraktivní a ušité přímo Vám
na míru. Můžete si vybrat z našich sestavených programů ten, který nejvíce
odpovídá Vašim požadavkům na vzdělávání. Pracujeme jak s nováčky, tak
se stávajícími makléři. Vzdělání, které je přesně ušité podle Vašich představ
a požadavků.
Mentoringový program je vzdělání přesně ušité podle Vašich představ
a požadavků. Přináší výhody v podobě dlouhodobé péče formou
individuální přístupu Pokud sami identifikujete oblast, ve které se chcete
posunout, zlepšit se, či vypilovat svoje služby, vyberte si z naší pestré
nabídky, jednotlivých programů pro osobní rozvoj, nebo kurzů pro rozvoj
speciálních makléřských dovedností. Chcete na sobě dlouhodobě pracovat
a potřebujete individuální přístup, pak je pro Vás vhodný rozvoj za pomoci
osobního kouče, který Vás povede na cestě k Vašemu cíli a poskytne Vám
nezbytnou podporu.

Stávající programy dlouhodobého vzdělávání.
Mentoringové programy.
Osobní rozvoj.
Koučink.

Aktivní tréninky mi přinášejí vždy něco
nového a udržují mě v dobré makléřské
kondici, díky které jsem na špici, mezi elitou.
Dokážu si tak plnit své životní sny a cíle.

Jen ten, kdo investuje do vzdělání,
je schopen být nejlepší v oboru
a dosahovat vytyčených cílů.
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Úrovně
certifikace
Každý kdo absolvuje naše vzdělávání má možnost na konci
každého programu složit závěrečnou certifikační zkoušku
a získat certifikát. Jednotlivé úrovně certifikací na sebe navazují
a motivují Vás k dalšímu rozvoji a posunu ve Vaší realitní praxi.

Certifikovaný makléř
Program určený pro nováčky.

Makléř specialista
Program pro realitní makléře s praxí.

Realitní expert
Program vhodný pro SENIOR makléře

Manažerské vzdělávání
Program určený pro majitele a manažeři realitních
kanceláří.

Samostatně certifikované kurzy
Nadstavbové kurzy pro realitní makléře.
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Spolupráce s
Realitní komorou
České republiky
Realitní Komora ČR sdružuje profesionály v oboru. Vytváří
rovné příležitosti pro všechny subjekty působící na realitním
trhu, hájí zájmy svých členů a chrání klienty před riziky
nevýhodných smluv. Komora klade velký důraz na průběžné
vzdělávání a zvyšování kvalifikace realitních makléřů.

Realitní Akademie ve spolupráci s Realitní Komorou
pomáhá připravovat vzdělání a osvětu klientů
prostřednictvím regionálních Realitních klubů.
Pod záštitou Realitní komory pořádá RAČR pro
odbornou veřejnost i klienty Kongres Realitní
Akademie.
Školí a zastřešuje projekt Férové Exkluzivity.

REALITNÍ KOMORA
ČESKÉ R EPU B LIK Y
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Férová
exkluzivita
Jedinečný projekt a unikátní nástroj pro makléře s velmi
významným ochranným prvkem pro klienty. Do konkrétního
smluvního vztahu mezi klientem a makléřem vstupuje třetí,
nezávislý subjekt, Realitní komora ČR, jako skutečný garant kvality
a ochrany. Férová exkluzivita je známkou vysoké profesionality
makléře, který poskytuje svým klientům komplexní servis ve
vysoké kvalitě. Klient má jistotu, že se mu věnuje odborník. Férová
exkluzivita má pro klienta vysoký ochranný efekt, jelikož ho chrání
před riziky nevýhodných smluv a zaručuje možnost odstoupení od
smlouvy v případě, kdy makléř neplní své závazky ke klientovi.

Výhody pro makléře
Ochrana makléře.
Prestiž makléře.
Odbornost a profesionalita.
Vyšší provize.

Výhody pro klienta
Ochrana před riziky.
Ochrana před nevýhodnými smlouvami.
Možnost odstoupení od smlouvy.
Záruka kvality makléře.
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Plňte si svá přání, než Vás někdo zaměstná a budete je plnit
někomu jinému. Investice do vzdělání je cestou k Vašim snům.

www.realitniakademie.eu

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.

