
UZŅĒMUMS:

+ Atpazīstams tirgus spēlētājs no 2010.gada;

+ Vadības un kolēģu atbalsts sarežģītās situācijās:

+ Pie mums nav strikts darba laiks, ir iespēja strādāt attālināti;

+ Uzņēmums rūpējas un atbalsta, katru mūsu aģentu individuāli;

+ Pie mums strādājot nebūs rutīnas, jo katra diena ir piedzīvojuma pilna;

+ Tā ir lieliska vieta, kur satikt jaunus cilvēkus un nodibināt labus kontaktus;

+ Visi aģenti iegūst labu pieredzi pārdošanā un profesionāla klientu apkalpošanā;

+ Mūsdienīgas darba telpas pilsētas centrā, kuras aprīkotas ar visu nepieciešamo 

efektīvam darba rezultātam;

+ Katrs aģents ir atkarīgs no saviem rezultātiem, taču uzņēmums paredz katram aģentam 

individuālu darba plānu;

+ Tikai labākie spēj dzīvot, un Jūs varat būt starp tiem, ja būsiet mērķtiecīgs/a un iegūldīsiet 

savu laiku pareizi, tad rezultāts būs garantēts;

+ Regulari rīkojam kopīgus saliedēšanās pasākumus, un katrs no mums uzņemas iniciatīvu 

organizēt un vadīt kādu no tiem.

KLIENTI:

+ Mūsu klienta intereses mums ir vissvarīgākās;

+ Katrs objekts ir unikāls un svarīgs priekš mums;

+ Aktīva klientu un objektu rotācija starp kolēģiem;

+ Mēs cienām mūsu klientu konfidencialitāti un drošību;

+ Apjomīga klientu datu bāze ar vairāk, kā 15'000 klientiem;

+ Atlasīts potenciālo objektu portfelis ar vairāk, kā 5'000 objektiem;

+ Katru dienu vidēji saņemam 50-60 jaunus pieprasījumu no potenciālajiem pircējiem/īrniekiem.

Kapēc strādāt REALAT par NĪ aģentu, un ko es iegūšu? 
– 45 IEMESLI -



MĀRKETINGS:

+ Mūsu objekti publicējas automātiski vairāk, kā 15 Latvijas un starptautiskos sludinājumu kanālos;

+ REALAT.LV dienā vidēji apskata 500 - 800 unikāli lietotāji (potenciālie klienti/objekta īpašnieki);

+ Mūsu mārketinga aktivitātes parādās vairākos plašsaziņas līdzekļos;

+ Nodrošinām profesionālu sociālo tīklu profilu veidošanu;

+ Apmaksāti sludinājumi REALAT partneru tīklā;

+ Apmaksāts SS.LV budžets sludinājumu publicēšanai, atbilstoši rezultātiem;

+ Sagatavoti prezentmateriāli (mapes, veidlapas, vizītkartes, prezentācijas, brošūras u.c.).

INSTRUMENTI:

+ Datu bāze un citi instrumenti profesionālā līmenī;

+ Lai tiktu uz objektu apskatēm, mums ir E-talona braukšanas karte;

+ Nodrošināsim ar darba telefona numuru un apmaksāsim sarunas ja sasniegsi noteiktu rezultātu;

+ Lai nofotogrāfētu objektus, mums ir profesionāla fototehnika un fotogrāfs;

+ Ekskluzīviem īpašumiem spējam nodrošināt video montāžu un virtuālās tūres;

+ Visi juridiskie līgumi un dokumenti ir sagatavoti atbilstoši likumdošanas normatīviem;

+ Plašs kontaktu tīkls (vērtētāji, bankas, notāri, un citas instances);

+ Lielākā daļa sludinājumi publikācijas notiek automātiski, pārējo uzmanību atliek veltīt jaunu objektu 

piesaistei un profesionālai klientu apkalpošanai. No tevis sagaidām, ka spēsi atbildēt uz zvaniem 24/7 un 

palīdzēt klientiem arī darba dienas vakaros un brīvdienās.

KOMANDA:

+ Mēs ejam uz darbu ar prieku un smaidu;

+ Mēs mācāmies no citu un savām kļūdām;

+ Ikviens labprāt dalās savā pieredzē, un izsaka savu viedokli;

+ Mēs visi rūpējamies par savu un kompānijas reputāciju un prestižu;

+ Mēs strādājam tajos rajonos, kuros dzīvojam vai biežāk uzturamies;

+ Mēs ticam mūsu aģentu panākumiem, un atbalstam viņus grūtos brīžos;

+ Mums ir ticība, ka Jūs spēsit arvien vairāk un vairāk, darīt labāk un labāk;

+ Mums ir draudzīga komanda, un viens otram esam gatavi konsultēt un palīdzēt;

+ Mums ir svarīgs komandas darbs, un uzņēmums novērtē, ja aģenti piedalās uzņēmuma attīstībā;

+ Jauniem aģentiem tiek piešķirti vairāki aktuāli objekti, lai lielāks potenciāls veiksmīgākam sākumam; 

+ Mūsu aģenti šo darbu sauc par dzīves veidu, kurā mēs mācāmies, kļūdāmies un izaugam kopīgiem 

spēkiem;

+ Starp mums ir veselīga konkurence, mēs sadarbojamies savā starpā un sadarbojamies ar citiem aģentiem.



IZAUGSME UN FINANSES:

+ Katru mēnesi nominējam - Mēneša aģenta titulu;

+ Saturīgas un efektīvas apmācības visas sadarbības laikā;

+ Mūsu Aģenti saņem peļņu līdz 90% no darījumu apgrozījuma;

+ Apbalvojam katra ceturkšņa labāko aģentu ar papildus bonusiem;

+ Visi cilvēki, kas šeit strādā, tiek augstu vērtēti, turklāt ir labas iespējas nopelnīt;

+ Mūsu aģenti par cītīgu darbu tiek novērtēti un viņiem ir iespēja ieņemt augstākus amatus;

+ Ja aģents ir izpildījis vēlamo mēneša plānu, tad ir tiesīgs paņemt 2-3 darba dienas brīvas;

+ Katru dienu mēs domājam par to, kā padarīt mūsu kompāniju un pakalpojumus vēl labākus;

+ Kad jaunais aģents ir noslēdzis pirmo darījumu, mēs vienmēr to nosvinam, dzerot šampanieti;

+ Aģenti uzkrāj bonusus līdz 40% no darījuma apgrozījuma, ja izpildījuši vēlamos gada plānus.

“Jūs būsiet svarīga kompānijas daļa. Citiem vārdiem sakot – Partneris.


