RealMæglerne søger partnere

Tjen penge til egne lommer
Som en af landets fem største ejendomsmæglerkæder med mere end 100 butikker
og tre landskendte egne unikke produkter
som RealSyn®, RealMatch® og Guldkøbere®,
er vi sammen med stærke samarbejdspartnere
som Jyske Bank og Jyske Realkredit i
fremgang.
Tilmed har vi ladet os fortælle, at man som
partner i RealMæglerne tjener flere penge til
egen lomme, da partnerafgift og stykbidrag er
betydeligt mindre end hos nogle af
konkurrenterne, uden at gå på kompromis med
de ydelser du får som partner. Sælger du 40 eller
60 ejendomme om året, vil du således have en
kædeudgift på henholdsvist kr. 139.948 eller kr.
180.428,-. Vores nye partnere siger til os, at det
ikke fås billigere.
Vi søger ejendomsmæglere, der deler vores
engagement og mission om, at vi som en
større selvstændig ejendomsmæglerkæde
både kan og vil konkurrere med de bankejede
og bankstyrede ejendomsmæglerkæder
på markedet.

RealMæglerne er ledet af ejendomsmæglere
for ejendomsmæglere. Som partner hos os
bliver du ligestillet aktionær. Du kan sidde i
bestyrelser og udvalg, og du bestemmer selv
fart og retning sammen med dine dygtige
kolleger. Det giver partnertilfredshed og stærkt
ejerskab. Vores website og designlinje er
stærkere end nogensinde.
Vi er stolte af vores koncept og kommunikerer
gerne vores budskaber med et glimt i øjet. Alt
sammen for at hjælpe dig med at opnå høj
genkendelse og det bedste salgsresultat.
Kontakt CEO Preben Merrild Angelo på
pa@mailreal.dk eller tlf. 2092 5280 og få
en introduktion til Danmarks måske bedste,
billigste, mest dynamiske og dejligste
ejendomsmæglerkæde – i hvert fald hvis du
spørger os.

Lige nu søger vi ejendomsmæglere til:
København C, Helsingør, Holbæk, Maribo, Odense, Aarhus, Ebeltoft, Grenaa, Hobro,
Frederikshavn, Esbjerg, Kolding, Varde, Vejen, Haderslev, Ringkøbing, Thisted og Nørre Sundby.
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