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RE/MAX Internațional 
RE/MAX a ajuns lider mondial în imobiliare cu peste 100.000 de agenți imobiliari în 
peste 100 de țări, după 43 de ani de creștere continuă, de la un singur birou deschis 
în 1973, în Denver, Colorado.  Agenții noștri constituie cea mai puternică forță de 
vânzări imobiliare din lume. Prin eforturile lor, am reușit să putem spunem că nimeni în 
lume nu vinde mai multe imobiliare decât RE/MAX. Sistemul este în continuare bazat pe 
atragerea de agenți productivi, oferindu-le sprijin valoros, brand awareness incredibil, oportunități educaționale 
și alte avantaje competitive. Creșterea și succesul nu s-au limitat la America de Nord. Expansiunea 
internațională a explodat în anii 1990, cu lansarea RE/MAX Europa în 1995. 

Dave Liniger, Founder RE/MAX LLC

RE/MAX Europe 

În 1995 Walter J. Schneider și Frank J. Polzler aduc balonul cu aer cald peste 
ocean. Un an mai târziu, sub semnul RE/MAX încep să apară birouri în Spania, Israel 
și Italia. În momentul de față RE/MAX susține peste 17.000 de agenți imobiliari la 
nivel european în peste 33 de țări. 
Scopul sistemului de francize RE/MAX este acela de a oferi un set de unelte, standarde 
și servicii pentru a susține producătorii de top din industria imobiliară. Cu RE/MAX ești în afaceri pentru tine, 
dar nu de unul singur! Experiența din ultimii 43 de ani ne-a ajutat să dezvoltăm o imagine clară a factorilor 
de succes din industria imobiliară. Misiunea, viziunea și scopul nostru sunt construite pe acest principiu. 
Tot ce facem în cadrul RE/MAX este spre a susține Broker/Ownerii (proprietarii de agenții), agenții și clienții 
noștri, astfel încât ei să obțină cele mai bune rezultate. 

Michael Polzler, Managing Director RE/MAX Europe 

RE/MAX România 
România are un potențial uriaș pentru piața consultanței imobiliare, iar strategia
RE/MAX este perfect adaptată pentru a dezvolta aici o rețea puternică de agenți 
și birouri imobiliare - așa cum deja a făcut-o în zeci de alte țări din Europa și din 
întreaga lume. Birourile RE/MAX sunt adevărate “real estate factories” care își dezvoltă 
afacerile într-un ritm ascendent de la un an la altul pe întreg cuprinsul Europei și pe întreg 
globul. Pentru un antreprenor este o adevarată oportunitate - o afacere “la cheie” cu o investiție minimă, fără 
nici o investiție în stocuri ce pot atinge valori uriașe, fără costuri salariale, având un potențial rapid de creștere. 
Planul nostru de dezvoltare pentru România vizează 110 birouri francizate și peste 1.000 de agenți afi liați 
RE/MAX până în anul 2.023 și este bazat pe acordarea unui suport total pentru agenții și francizații noștri, în 
educație, tehnologie, promovare și branding, generând cel mai performat și antreprenorial mediu de business 
în această industrie.

Misiunea RE/MAX România este să ofere unelte, standarde și servicii pentru producătorii de top din industria 
imobiliară, ca aceștia să se poziționeze ca și experți imobiliari locali și să devină prima alegere a clienților. 
Promovăm reprezentarea exclusivă la tranzacţionare cât și colaborarea între Broker/Owneri și agenți, pentru 
o maximă efi ciență în satisfacerea clienților - ca fi ind motorul succesului în imobiliare.

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.

Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România

Bun venit la RE/MAX

Scopul sistemului de francize RE/MAX este acela de a oferi un set de unelte, standarde 

întreaga lume. Birourile RE/MAX sunt adevărate “real estate factories” care își dezvoltă 
afacerile într-un ritm ascendent de la un an la altul pe întreg cuprinsul Europei și pe întreg 
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Brand

    QUICK FACTS - THE RE/MAX BRAND

1. RE/MAX deține cea mai mare flotă de baloane 
cu aer cald din lume, totalizând 108 baloane 
prezente în 26 de țări.

2. În Top Francize Globale 2016 RE/MAX ocupă 
locul 8, surclasând brand-uri celebre precum 
Hilton, Carrefour și Domino’s Pizza.

3.  Conform International Franchise Association, 
RE/MAX este franciza imobiliară nr. 1 și in anul 
2015.
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Marketing

Susținem și încurajăm schimbul de experiență între birouri și 

agenți, astfel că cei noi în sistem pot benefi cia de cunoștințele 

acumulate de cei mai buni agenși și broker/owneri din rețea. 

Punem accent pe comunicarea internă, organizăm diverse 

workshop-uri la nivel național și întâlniri în care ne asigurăm 

că toată lumea învață și înțelege foarte bine ce și cum are de 

făcut pentru a-și atinge obiectivele profesionale și a se simți 

susținut de întreaga echipă.
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Romania

design
center

Am dezvoltat un Design Center  care facilitează accesul agenților și al 
Broker/Owner-ilor la materialele de promovare.

Este un instrument de marketing care cuprinde toate materialele, iar printr-
un singur click se poate face comanda pentru produsul dorit.

Varietatea de produse acoperă toate categoriile importante de materiale de 
promovare:                

-  promovare agent

-  promovare birou

-  promovare proprietate

-  open house

-  recrutare

- serile carierei

Este un produs gândit și conceput exclusiv pentru membrii RE/MAX!

www.remaxdesigncenter.ro
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Educatie

Reabilitarea imaginii agentului imobiliar 
în piața este un proces complicat și 

complex, iar tot acest proces presupune 
mult profesionalism, abilitați complexe 

care nu pot fi  atinse decât prin educație. 
În acest sens am creat Academia 
RE/MAX, un program educațional 
complet pentru agentul imobiliar și 

Broker Owner-ul RE/MAX, program ce 
cuprinde multe ore de training și

sisteme de lucru.



SISTEMUL DE FRANCIZĂ  |  9

Romania

Pachet cursuri Agenți

Tu și RE/MAX
Un program care-și propune să-ți ureze bun venit și te 

ajută să înțelegi fi losofi a RE/MAX.

MaxIMO CRM
Un set de tutoriale video despre cum se utilizează 

platforma tehnologică, instrument de bază în 
activitatea ta și a agenților.

Juridic
Cursul este creat să te ajute să te familiarizezi cu 

noțiunile juridice.

Next Level in Real Estate
Cursuri susținute de speakeri internaționali de 

renume. Îți oferă informații despre cum să devii un 
agent imobiliar de succes.

Curs Comercial
Curs specilizat, exclusiv pentru membrii RE/MAX.

Power Start
Cursuri prin care ne propunem să construim fundația 

carierei tale în imobiliare.

Business Set Up
Te învățăm cum să îți stabilești obiective realiste și 

cum să dezvolți o afacere imobiliară profi tabilă.

Recrutare + Career Night 
Înveți cum să recrutezi cei mai buni agenți în sistemul 

RE/MAX.

Sales Power, Succeed, Train the trainers
Vei primi informații utile despre cum să susții un 

training performant pentru agenții tăi.

Tu și RE/MAX
Un program care-și propune să-ți ureze bun venit și te ajută 

să înțelegi fi losofi a RE/MAX.

MaxIMO CRM
Un set de tutoriale video despre cum se utilizează platforma 

tehnologică, instrument de bază în activitatea agenților.

Juridic
Cursul este creat să te ajute să te familiarizezi cu 

noțiunile juridice.

Next Level in Real Estate
Cursuri  susținute de speakeri internaționali de 

renume. Îți oferă informații despre cum să devii un 
agent imobiliar de succes.

Curs Comercial
Curs specilizat, exclusiv pentru membrii RE/MAX.

POWER START
Cursuri prin care ne propunem să construim fundația 

carierei agenților în imobiliare.

SUCCEED
Curs practic de 8 săptămâni susținut în cadrul biroului 
de către fi ecare Broker/Owner prin care ne propunem 

să punem în practică aspectele teoretice.

Sales Power cu Tom Ferry
Program pentru agenți avansați ce durează 16 

săptămâni. Creat și dezvoltat special pentru RE/
MAX de Tom Ferry, unul din cei mai renumiți traineri 

internaționali în imobiliare.

Pachet cursuri B/O



10  |  RE/MAX  |  România

Retea

20+
birouri in
12 orașe

7.000+
birouri in
100 țări

100.000+
agenți

imobiliari

380.000+
vizualizări oferte

pe remax.ro

3.000.000+
vizualizări oferte
pe remax.com

170+
agenți

imobiliari
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Tehnologie
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Sistem de vânzare
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Evenimente
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10 Beneficii imbatabile

Rețea Tehnologie

Marketing & PR

Brand

Remunerații

Cod Etic

Educație

Sistem de vânzare

Evenimente

Suport
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RE/MAX Romania
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 77
400604, Cluj-Napoca, Cluj
T. +40 364 734 776
E. offi ce@remax.ro 
www.remax.ro
Facebook / remax.romania

Diferențiază-te și începe-ți propria poveste 
de succes alături de RE/MAX!


