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Κάθε γραφείο RE/MAX είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση.
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H TAYTOTHTA

www.remax.gr

Με ιστορία που φτάνει τα 50 χρόνια
και με περισσότερους από 142.000 
συμβούλους ακινήτων σε πάνω από 110 
χώρες, η RE/MAX είναι σήμερα το Νο1 
brand στο real estate παγκοσμίως. 

Το δίκτυο RE/MAX που ανταπτύσσεται
με franchise, συνθέτουν 8.300 γραφεία
σε όλο τον κόσμο. Κάθε ένα από αυτά 
αξιοποιεί την τεράστια δύναμη του ονόματος 
και του δικτύου για να εκτοξεύει 
τα αποτελέσματά του. 

Η RE/MAX ήρθε στην Ελλάδα το 2002 
και πήρε γρήγορα ηγετική θέση. 

Σήμερα είναι το κυρίαρχο και το μοναδικό 
στην Ελλάδα διεθνές δίκτυο real estate, 
με περισσότερα από 81 γραφεία και 
περισσότερους από 1.000 συμβούλους 
ακινήτων σε όλη την επικράτεια.

μία διεθνής 
ιστορία επιτυχίας

8.300
Γραφεία στον κόσμο

142.000
Σύμβουλοι Ακινήτων

81
Γραφεία στην Ελλάδα

110
Χώρες
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ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ RE/MAX

www.remax.gr

Το ακίνητο είναι το ακριβότερο αγαθό 
στην αγορά. Για τον μέσο άνθρωπο, 
η αγοραπωλησία ακινήτου είναι ίσως η πιο 
σημαντική οικονομική συνδιαλλαγή που θα 
κάνει στη ζωή του. 

Στη RE/MAX πίσω από κάθε αγοραπωλησία
ακινήτου βλέπουμε τον άνθρωπο και τη ζωή 
του. Είμαστε εκεί τη στιγμή που χρειάζεται, 
με ένα ισχυρό σύστημα πληροφόρησης, 
με ουσιαστική γνώση της αγοράς, με 
καινοτόμες υπηρεσίες και με γρήγορα 
αποτελέσματα. 

Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της RE/MAX 
εκφράζεται σε κάθε τομέα δραστηριότητας. 
Προς τους πελάτες, με υποδειγματική 
εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά και προς 
τα μέλη της οικογένειας RE/MAX με παροχή 
γνώσης, πλούσια, συνεχή υποστήριξη και 
ανεξαρτησία.

Αυτό κάνει τη RE/MAX μοναδική και 
αξεπέραστη.

είναι ο τρόπος
που βλέπουμε
τα πράγματα

το δίκτυο

η δύναμη
του ονόματος

ο άνθρωπος
στο κέντρο
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άνοιξε το δικό σου
γραφείο RE/MAX

www.remax.gr

Το σύστημα RE/MAX είναι δοκιμασμένο 
και επιτυχημένο. Ανοίγοντας ένα γραφείο 
RE/MAX, επενδύεις σε ένα franchise με 
χαμηλό κόστος στησίματος, χαμηλά 
λειτουργικά έξοδα αλλά με δυναμική 
για υψηλά κέρδη. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΕΞΥΠΝΑ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Στη RE/MAX δουλεύεις για σένα αλλά δεν 
είσαι μόνος. Έχεις τα καλά και των δύο 
κόσμων. Την ανεξαρτησία σου σαν 
επιχειρηματίας και μαζί όλα τα οφέλη ένταξης 
στο μεγαλύτερο δίκτυο real estate στον 
κόσμο. Από το πρώτο βήμα η RE/MAX Ελλάς 
και το σύνολο των ανθρώπων του δικτύου 
είναι δίπλα σου για να σε στηρίζουν. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΣ

Οι επιχειρηματίες που εντάσσονται στην 
οικογένεια RE/MAX προέρχονται από κάθε 
τομέα της ζωής. Έχουν όμως κάτι κοινό: 
θέλουν να δημιουργήσουν και να πετύχουν. Αν 
είσαι νέος στο αντικείμενο, η RE/MAX θα σε 
εκπαιδεύσει και θα σε στηρίξει. Αν είσαι 
έμπειρος στα κτηματομεσιτικά, θα σου 
παράσχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για 
να πετύχεις. 

Η RE/MAX ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ. 
ΕΣΥ;

Κάθε μέρα δημιουργικοί και δραστήριοι 
άνδρες και γυναίκες, επενδύουν στο real 
estate και ενώνουν τη δύναμή τους με τη 
RE/MAX. Ένας ιδιοκτήτης γραφείου RE/MAX 
είναι ένας αυτόνομος επιχειρηματίας που 
γνωρίζει ότι το real estate σήμερα έχει τη 
δύναμη να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Ο 
κτηματομεσίτης δεν είναι πλέον ένας απλός 
διαμεσολαβητής αλλά ένας σύμβουλος που 
μελετά, συμβουλεύει, προβλέπει, καθοδηγεί 
και στηρίζει τους πελάτες του σε σημαντικές 
αποφάσεις.

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗ

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξεις το δικό σου γραφείο RE/MAX. 
Μετά από μία περίοδο συρρίκνωσης, η αγορά ακινήτων αναμορφώνεται. 
Με δεκάδες χιλιάδες αγοραπωλησίες το χρόνο, υπάρχει αγορά. 
Πάρε τη θέση σου στο αύριο, στο πλευρό του πιο ισχυρού. 

ΑΡΠΑΞΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

δικό σου
γραφείο

ανεξάρτητος
αλλά όχι μόνος

κύρος
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5 λόγοι
να ανοίξεις τη δική
σου επιχείρηση RE/MAX

To όνομα και το αερόστατο RE/MAX 
πρωταγωνιστούν στις λίστες με τα πιο 
αναγνωρίσιμα brand παγκοσμίως. 
Συνδεδεμένα με τις έννοιες της ποιότητας, 
του κύρους, της εμπειρίας και της επιτυχίας, 
είναι ένα τεράστιο ατού στην έναρξη 
αλλά και σε κάθε στιγμή λειτουργίας 
της επιχείρησης. Ξεκίνησε με πλεονέκτημα 
και προσπέρασέ τους όλους!

1. IΣΧΥΡΟ BRAND NAME

Δεν χρειάζεται να είσαι έμπειρος 
στα κτηματομεσιτικά για να ξεκινήσεις 
τη δική σου επιχείρηση με τη RE/MAX. 
Είτε είσαι μεσίτης που κάνει το επόμενο 
βήμα, είτε επιχειρηματίας εντός ή εκτός 
του κλάδου του real estate, η RE/MAX 
σου παρέχει τα εφόδια για να ξεκινήσεις 
με σωστή γνώση της δουλειάς. Ταυτόχρονα, 
σε υποστηρίζει πρακτικά σε θέματα οργάνωσης, 
προγραμματισμού και καθημερινής 
λειτουργίας του γραφείου. Έτσι έχεις όλο 
το χρόνο να συγκεντρωθείς σε αυτό 
που κάνεις καλύτερα και να πετύχεις. 

4. ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Θέλουμε να φτάσεις γρήγορα στο μάξιμουμ 
των δυνατοτήτων σου. Η εκπαίδευση για τους 
καινούριους επιχειρηματίες που εντάσσονται 
στο δίκτυο, είναι αποτέλεσμα συμπυκνωμένης 
γνώσης και εμπειρίας τεσσάρων δεκαετιών 
στην παγκόσμια αρένα του real estate. 
Μέσω της σύγχρονης εκπαίδευσης, 
η RE/MAX σου προσφέρει τα προσόντα 
εκείνα που χρειάζονται για να εξελιχθείς 
γρήγορα και για να ανεβάσεις ψηλά 
την επιχείρησή σου. Η RE/MAX σου μαθαίνει 
τη δουλειά, the RE/MAX way! 

2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σκέψου ότι η δραστηριότητά σου μπορεί 
να φτάνει όπου υπάρχει γραφείο RE/MAX. 
Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, 
ακόμη και σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέλος 
του δικτύου είναι ένας πιθανός συνεργάτης 
ή ένας μελλοντικός σου σύμμαχος. 
Δεν υπάρχουν σύνορα στη γνώση του δικτύου 
μας και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα που θα ζήσεις με την ένταξή σου. 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Αυτή τη στιγμή, κάποιος, σε κάποια γειτονιά, 
βλέπει μία σήμανση με το αερόστατο και την 
υπογραφή RE/MAX. Είμαστε έξω και είμαστε 
παντού. Η έντονη παρουσία επεκτείνεται 
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, μέσω κεντρικών επικοινωνιακών 
δράσεων και επιμέρους πλάνων προώθησης 
ακινήτων που διαμορφώνονται ειδικά 
για τα γραφεία μας.

3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΙΝΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

www.remax.gr
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Σκέψου ότι η δραστηριότητά σου μπορεί 
να φτάνει όπου υπάρχει γραφείο RE/MAX. 
Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, 
ακόμη και σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέλος 
του δικτύου είναι ένας πιθανός συνεργάτης 
ή ένας μελλοντικός σου σύμμαχος. 
Δεν υπάρχουν σύνορα στη γνώση του δικτύου 
μας και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα που θα ζήσεις με την ένταξή σου. 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Αυτή τη στιγμή, κάποιος, σε κάποια γειτονιά, 
βλέπει μία σήμανση με το αερόστατο και την 
υπογραφή RE/MAX. Είμαστε έξω και είμαστε 
παντού. Η έντονη παρουσία επεκτείνεται 
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, μέσω κεντρικών επικοινωνιακών 
δράσεων και επιμέρους πλάνων προώθησης 
ακινήτων που διαμορφώνονται ειδικά 
για τα γραφεία μας.

3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΙΝΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

www.remax.gr
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ Αγ. Κωνσταντίνου 51, Μαρούσι Τ 210 6753417
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. Κομνηνών & Αδ. Κοραή 1 Τ 2310 340006
email: info@remax.gr
www.remax.gr

Κάθε γραφείο RE/MAX είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση.
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