
O CĂLĂTORIE PE 
VIAȚĂ



RE/MAX

MISIUNE
VIZIUNE

 VALORI

Misiunea RE/MAX România este să ofere un-
elte, standarde și servicii pentru agenții de top 
din industria imobiliară, astfel încât aceștia să se 
poziționeze ca experți imobiliari locali și să devină 
prima alegere a clienților.

Viziunea RE/MAX România este să devină liderul 
consultanței imobiliare, schimbând modul în care 
se tranzacţionează proprietățile la noi în țară, ca 
parte dintr-un succes global.

Valorile RE/MAX România sunt etica, 
profesionalismul, focusul pe client și acțiunea 
proactivă.

Inovăm continuu pentru
clienții noștri



De ce antreprenoriat, de ce RE/MAX?

Sursă de profit și independență financiară

Afacere proprie, autonomie și flexibilitate

Dezvoltare personală și networking constant în rețeaua
RE/MAX
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Puternică și în
dezvoltare

Piața imobiliară în România reprezintă cea mai 
mare piață de proprietari din Europa având
orașe cu creștere accelerată.
Există un potențial de creștere al pieței 
autohtone de consultanță printre care se 
numârâ și multipli proprietari cu rol de 
investitori. De asemenea, prețurile imobilelor 
sunt reduse față de Europa.
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PIAȚA IMOBILIARĂ 
ÎN ROMÂNIA

INDUSTRIA IMOBILIARĂ
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Structura francizei RE/MAX:



COMISIOANE

Agenți care 
pleacă

Agenți 
recrutați

20%

80%

5%
(1 pe săptămână)

15%
(1 pe lună)

80%
(VÂNZĂRI: 2 pe trimestru)



Comision   
maxim pentru  

AGENT

Profitabilitate 
maximă pentru

BROKER

Servicii 
maxime pentru

CLIENT

BRAND

VIZIUNE

EXPERTIZĂ

FAMILIE

INSTRUMENTE

TRAINING

CU RE MAX 
TOATĂ LUMEA

CÂȘTIGĂ!



Începutul tău cu ajutorul
succesului nostru

De mai bine de 50 de ani, puterea numelui 
nostru a adus recunoaștere imediată pe piața 
imobiliară, reprezentând istoria noastră în 
excelență. Ca urmare, agenți de top și clienți 
mulțumiți au continuat să apeleze la RE/MAX, 
încrezători fiind într-un brand de încredere și 
dornici să exploreze inovațiile implementate în 
industria imobiliară. Cu susținerea modelului 
nostru de business testat cât și a brandului 
nostru puternic, este ușor să își construiești af-
acerea sau să îți mărești echipa - toate acestea 
cu recunoaștere imediată.
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UN NUME PENTRU 
EXCELENȚĂ

Reputația noastră te ridică mai sus

BRAND

Scanează codul QR și descoperă brandul 
RE/MAX



140,000+ 
Agenți

#1 Brand 
La nivel mondial și 
național*

110+ 
Țări

*Sectorul rezidențial.



VIZIUNE

ORIENTARE
SPRE

SCHIMBARE
Transformăm modul în care se 

tranzacționează proprietățile în 
România



Promisiunea noastră față de clienți

Câștigăm încrederea clienților noștri cu know-how 
avansat și expertiză de top

Respectam timpul clienților noștri cu răspunsuri mai 
rapide

Punem pe primul loc nevoile clienților noștri cu atenție 
individuală pentru ceea ce contează cel mai mult pentru ei

RE/MAX  a fost întotdeauna un lider în domeni-
ul imobiliar, determinând modul în care propri-
etatea este cumpărată sau vândută. Acum, cu 
reprezentarea exclusivă a clienților noștri și a 
conceptului nostru de Colaborare a agenților - 
în care doi agenți își unesc forțele pentru a oferi 
servicii de calitate ambilor clienți  - reinventăm 
industria pentru cele mai bune experiențe.
Concentrarea asupra nevoilor clienților asigură 
succesul pe termen lung. Aceasta este cea mai 
mare  oportunitate pe care o avem ca rețea și 
inovația care va revoluționa industria imobiliară.
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Inovăm continuu pentru
clienții noștri



CONSTRUIEȘTE 
ALĂTURI DE NOI

Cu o istorie și expertiză la îndemâna ta

EXPERTIZĂ

Comunitatea RE/MAX este un loc în care cei 
mai experimentați performeri de top se reunesc 
pentru a se ajuta reciproc să construiască af-
aceri mai puternice. În timp ce călătoria ta este 
pur și simplu a ta, nu te vei simți niciodată lăsat 
pe dinafară. Găzduim oportunități exclusive de 
networking, unde te poți bucura de succesele 
celorlalți, poți învăța cele mai noi tehnici și 
totodată afli ultimele noutăți din domeniu. Cu 
cea mai mare rețea de profesioniști din întreaga 
lume, de partea ta, nu este nimic ce să nu poți 
realiza!
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Niciodată nu a fost mai ușor 
să înveți de la cei mai buni

Scanează codul QR și descoperă cei 3 piloni 
RE/MAX



Programe de mentorat pentru a 
învăța de la cei mai buni

O mare varietate de evenimente
pentru a te conecta cu colegii

Oportunități de a împărtăși cele mai bune 
practici și tehnici de succes



O FAMILIE DE 
ANTREPRENORI

Ne atingem obiectivele ajutându-te să 
le atingi pe ale tale

Într-o astfel de industrie competitivă, este greu 
să găsești o familie ca a noastră. Legătura 
strânsă pe care o formezi urmând aceleași 
visuri și împărtășind experiențe similare în-
seamnă că există întotdeauna cineva care să 
ofere un zâmbet  și să facă din fiecare zi o săr-
bătoare. Fie că e vorba de evenimente locale, 
turnee cu speakeri, gale de premiere sau o 
întâlnire virtuală  care se simte mai mult ca o re-
uniune cu prietenii tăi din întreaga lume - ori de 
câte ori OAMENII RE/MAX se reunesc se simte 
mai mult ca o întâlnire de familie decât una de 
business. Asta pentru că suntem într-adevăr o 
familie și suntem aici pentru a te ajuta să faci 
parte din ea.

A ajunge la stele devine 
posibil cu o echipă de

antreprenori în spatele tău

FAMILIE
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Scanează codul QR și descoperă puterea 
rețelei globale RE/MAX



Faceți cunoștință cu cea mai mare familie
de agenți din lume și din țară

Întâlniri și workshop-uri regionale

Convenții internaționale pentru a reuni întreaga
familie RE/MAX de pe glob

Convenții naționale și europene pentru a te
conecta cu colegii tăi



INSTRUMENTE

SUCCESUL 
DEVINE SIMPLU

Cele mai actuale instrumente 
pentru a crește afacerea ta



Instrumentele noastre de ultimă oră îți oferă 
toate avantajele încă din prima zi. Înainte de 
a deschide ușile businessului, vei avea acces 
la programele noastre de training, coaching, 
ghiduri de formare, strategii testate și materiale 
de marketing, toate pentru a te ajuta să 
pornești afacerea. În plus, găsim în mod 
constant noi modalități de a inova industria, 
cum ar fi imagini 360, tururi virtuale, ofertare 
digitală, tranzacții cu crypto - toate pentru a 
oferi agenților noștri cel mai bun suport în
atingerea satisfacției clienților.
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Instrumente și tehnologii 
inovatoare pentru a facilita 

succesul

Instrumente potrivite pentru a-ți atinge 
obiectivele mai repede și mai ușor

Platforme pentru resurse de marketing,
cele mai bune practici și intrumente 

Instrumente și aplicații
de training și 
management

Colaborare 
internațională



În RE/MAX, suportul este continuu și constant. 
Programele noastre educaționale îți oferă 
strategiile necesare pentru a-ți face afacerea 
puternică încă de la început. Oferim programe 
de ultimă generație de la lideri din industrie, se-
siuni individuale, instruire în clasă și videoclipuri 
de formare de top la un clic distanță - toate 
disponibile pentru tine oriunde te afli. Toate 
acestea te vor ajuta să atingi cea mai bună 
versiune a ta și să creezi experiențe remarcabile 
pentru clienți.

PERFECȚIONEAZĂ-ȚI  
APTITUDINILE

Depășește-ți limitele cu ajutorul 
programelor noastre de training
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Mergi mai departe decât 
ai crezut că este posibil cu 

trainingurile noastre

TRAINING

Scanează codul QR și descoperă programul 
educațional RE/MAX România



Resurse pentru a-ți propulsa afacerea

10,000

ani de experiență au 
perfecționat tehnicile noastre

ore de traininge pe an 
acasă sau în alte țări

50+ 



Scanează codul QR și descoperă 
puterea exemplului

RE/MAX ROMÂNIA

Îmbrățișează potențialul 
imens pe care îl oferă 

NUMELE RE/MAX în zona ta 
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AICI ESTE UN LOC 
ȘI PENTRU TINE

Cu șanșa de a te face remarcat

Potențial de creștere de 100% a tran-
zacțiilor prin agenți imobiliari, raportat la 
populația țării. 

Creștere constantă a numărului de
proprietari de locuințe (în prezent 96% din 
populație sunt proprietari)

Servicii adiționale pentru clienții din zona 
ta.

Servicii excepționale prin agenți educați 
și specializați.





Am găsit un brand, o putere globală, un cod de etică, cel mai 
complex program educațional și exclusivitate. REMAX mi-a 
oferit încrederea de care am avut nevoie să fac pasul spre 

această investiție în acest business.

Piaţa imobiliară este una efervescentă, însă are nevoie de o alta 
abordare. Tocmai din acest motiv am stabilit foarte clar în cadrul biroului 
un set de valori pentru a oferi clienţilor o experienţă diferită şi în cel mai 

scurt timp să fim prima opţiune pentru cei care vor să vândă, închirieze sau să 
cumpere.

Am hotărât să îmi cresc implicarea pe cont propriu în afacerile 
imobiliare, așa că am luat franciza RE/MAX, fiind total angajat și 
încrezător în acest nou proiect. 

Am ales RE/MAX pentru că este numărul 1 mondial și național, iar cum 
aspirațiile mele sunt de top performer, acesta era singurul loc în care 
puteam să fiu.

Având în vedere faptul că suntem în rețeaua RE/MAX de 
câțiva ani, cunoaștem foarte bine sistemul și avatajele 
acestuia: brandul, Academia RE/MAX, posibilitatea de 
colaborare între agenții din rețea datorită platformei de lucru 
foarte eficiente. Așteptările noastre de la acest parteneriat sunt 
legate exclusiv de promovarea brandului, deoarece întreaga muncă 
va fi a noastră, iar rezultatele depind în totalitate de aceasta.

Dănuț Bezea
Broker/Owner RE/MAX Golden Home

Cristian Angheloiu
Broker/Owner RE/MAX Topteam

Radu Vâlsan
Broker/Owner RE/MAX Central

George Șeicaru
Broker/Owner RE/MAX Evolution

Cristina Ciobanu & Arpad Farkas
Broker/Owners RE/MAX Infinity



Încă din primul moment m-a captivat conceptul win-win, ce 
stă în spatele afacerii desfășurate sub umbrela RE/MAX.

Ca agent am ales RE/MAX  pentru educație, notorietate și etică. 
Ca Broker/Owner am continuat în RE/MAX pentru a fi alături de cei 
mai mulți dar și de cei mai buni. Mi-am dorit să câștig timp pentru 

echipa noastră, să pornească dintr-un punct clar stabilit, nu de la zero.

RE/MAX este un reper în industria imobiliară globală. Mi-am dat 
seama de acest lucru văzând cum majoritatea celor care activează 
în domeniu ne copiază, încercând în fiecare zi să țină pasul. Partea 

frumoasă pentru noi este că uneori și copiatul necesită ani de studiu, 
RE/MAX reușind să se dezvolte atât de mult încât focusul altora nu rămâne 
pe servicii calitative pentru client, ci pe cum să țină ritmul.

Cu toate că am avut experiență în antreprenoriat, viziunea RE/
MAX m-a cucerit din prima clipă și pot spune cu mândrie că 
este un risc care a meritat să mi-l asum. Intrată în această 

echipă de profesioniști am fost motivată să devin cea mai bună versiune 
a mea iar această oportunitate nu a fost doar un job ci a devenit ceva 
ce face parte din mine, individualizându-mi personalitatea și aspirațiile.

Mădălina Angheloiu
Broker/Owner RE/MAX Properties

Mădălina Manoilă
Broker/Owner RE/MAX Optimus

Andrei Marinescu
Broker/Owner RE/MAX Magnum

Florin Nedelcu
Broker/Owner RE/MAX Grow

Cristina Pasc
Broker/Owner RE/MAX Dynamic

Plusul de valoare pe care îl are această franciză este nivelul foarte 
ridicat de know-how și de cel mai puternic brand.





BRAND

VIZIUNE

EXPERTIZĂ

FAMILIE

INSTRUMENTE

TRAINING

MAXIMĂ
INDEPENDENȚĂ
Resursele de care ai nevoie pentru afacerea 
pe care o vrei

Maximă   
flexibilitate

Maxime 
oportunități

Maxim 
succes



RE/MAX România
Calea Dorobanților, Nr. 98-100, Etaj 1

Cluj-Napoca, Jud. Cluj

+40 364 734 776
office@remax.ro
www.remax.ro


