“

Kaj nas dela drugačne od konkurence? Zakaj smo obstali na visoko konkurenčnem slovenskem
trgu nepremičnin že več kot deset let in zakaj nam – kot kažejo številke – zaupa vse več kupcev in
prodajalcev nepremičnin ter nenazadnje investitorjev?
Težko in neodgovorno bi bilo odgovoriti enostavno ali enoznačno. Z gotovostjo lahko trdim le, da
verjamemo v trdo delo, strokovnost in napredek.
Večletne izkušnje so nas veliko naučile in z vsakim projektom, vsako zadovoljno stranko in uspešno
zaključenim projektom želimo napredovati, deliti svoje znanje in ga še oplemenititi. Naš cilj je
ponuditi uporabnikom nepremičninskih storitev, investitorjem in drugim partnerjem popolno in
kakovostno storitev. Da smo smo na pravi poti, potrjuje ISO standard, a precej več kot to nam
pomenijo zadovoljne stranke ter nenehni razvoj storitev, ki smo ga nadgradili z izvirnim celostnim
prodajnim inženiringom Na ključ.
Trdno verjamemo, da lahko storimo še mnogo več. Da bomo storili še mnogo več,
saj nam ob strani stojijo odlični partnerji: izkušenost, prodornost, delovnost in strokovnost.
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Mreža nepremičnin
smo ljudje

Mreža nepremičnin

...

smo ljudje

Skupaj tvorimo uspešno, hitro rastoče podjetje, ki
posreduje pri nakupu, prodaji ali najemu nepremičnin.
Večletne izkušnje na slovenskem trgu in številne
zadovoljne stranke nas uvrščajo med najboljše
nepremičninske posrednike na slovenskem trgu. Ekipo
Mreže nepremičnin sestavljajo strokovnjaki z različnih
področij, ki so ključni za profesionalno izpeljavo
celotnega nepremičninskega posla.
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Cilj Mreže nepremičnin je ponuditi današnjemu
uporabniku nepremičninskih storitev največ, kar lahko
ponudi slovenski nepremičninski trg na enem mestu
in najenostavneje za vse partnerje v procesu.
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Mreža nepremičnin se je razvila iz izkušenj in znanja
podjetja Real Biro nepremičnine d.o.o., ki aktivno
deluje in se ukvarja s posredovanjem nepremičnin
predvsem na območju Ljubljanske regije z okolico
že od leta 1997. V tem času smo obogatili svojo
ponudbo in izboljšali kakovost storitev, hkrati pa smo
si prizadevali za dvig profesionalnosti na slovenskem
nepremičninskem trgu nasploh.
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Poleg pestre izbire starejših nepremičnin smo se v
zadnjih letih usmerili in specializirali predvsem:
v prodajo novogradenj. O tem najbolje govori
dejstvo, da smo v zadnjih šesti letih prodali prek 470
novih stanovanj in več kot 150 novih hiš. Dodaten
dokaz pa so tudi številni zadovoljni investitorji ter
množica kupcev in strank, ki širi naše dobro ime.
v pridobivanje zazidljivih zemljišč ali
projektov za gradnjo za trg.

.
.
...

kar znamo najbolje

Za zadovoljstvo naših strank skrbi profesionalna ekipa
osmih zaposlenih; med njimi je pet nepremičninskih
posrednikov z nepremičninsko licenco in večletnimi
delovnimi izkušnjami na nepremičninskem trgu.
Vsak projekt obravnavamo povsem individualno
in upoštevamo vse njegove posebnosti, o katerih
se posvetujemo tudi z našimi stalnimi zunanjimi
izvajalci in svetovalci: pravniki, odvetniki, strokovnjaki
marketinške stroke….
Cilj našega podjetja je zagotoviti strankam hitre,
kakovostne in varne storitve. Vse našteto je v zadnjih
letih postalo imperativ nepremičninskega trga, ki ga
naše podjetje vselej dosega.
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Verjamemo v kakovost

Kakovost je bistvo našega podjetja in delovanja. Vgrajena je celotno organizacijsko kulturo in je temelj našega
upravljanja, nadgrajevanja poslovnih procesov ter
odnosa do strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih.
Zavezanost kakovosti potrjujejo Certiﬁkat ISO ter
članstva v Informacijski borzi nepremičnin (IBN) in
Nepremičniski zbornici (NZ), Mreža nepremičnin pa je
tudi podpisnica Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri
GZS.
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in nenehen napredek

Zavedamo se, da postaja slovenski nepremičninski trg
vse zahtevnejši. Cene nepremičnin se počasi umirjajo, nepremičninski trg dozoreva in postaja vse bolj
podoben tistim v zahodnih državah Evrope. Za prodajni uspeh so že, v prihodnosti pa bodo še intenzivneje,
postale pomembne premišljene in stroškovno optimalne ter racionalne strateške prodajne poteze.
Spreminjajo pa se tudi potrebe in želje kupcev
nepremičnin. Pri njihovi izbiri igra pomembno vlogo
preprostost in udobnost prodajne storitve, zato pri
Mreži nepremičnin veliko pozornosti posvečamo spletnemu pojavljanju. Naše spletne strani – poleg matične
www.mreza.com skoraj za vsak projekt oblikujemo

...

svojo – so med najbolje obiskanimi nepremičninskimi
e-mesti v Sloveniji.
Podobno kot želijo z iskanjem nepremičnin prek
spleta svoj čas optimizirati kupci, si istega – učinkovite
prodaje – želijo tudi investitorji. Zanje smo preprosto
in učinkovito prodajno službo strnili v prodajnem
inženiringu Na ključ, ki s pomočjo programa Mastermind CPI omogoča pregled nad prodajnimi aktivnostmi v vsakem trenutku.
Razvoj je naš temelj in naš izziv hkrati. Trdno verjamemo, da skrivnosti uspeha ni; so le trdo delo, nenehno
izobraževanje in strokovnost.
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Osnovni podatki o podjetju

...

Ime: Mreža nepremičnin, d.o.o
Dejavnost: XXXXXXXXXXXXXX
Sedež: Cesta 24. junija 23, Ljubljana
Telefon: 01/560-30-50
Telefaks: 01/560-30-55
Spletne strani: www.mreza.com;
http://mreza.com; www.novogradnja.net;
www.stanovanja.net; www.hise.info;
www.poslovniprostori.com
E-pošta: info@mreza.com
Transakcijski računi: 02013-0254331006
Vložna številka: XXXXXXXXXXXXXX
Davčna številka: 83877924
Matična številka: 1940805
Ustanovni kapital: 12.518,78 EUR
Direktor: Zoran Veleski
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