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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze 8. dubna 2009

Novinka v ÈR: franšíza mezi hypotékami

Zajímavou novinku pøináší na èeský trh spoleènost GEPARD FINANCE. Rozhodla se 
nabídnout své znalosti, zázemí stabilní spoleènosti a podporu jednoho z nejvýznamnìjších 
hráèù tuzemským podnikatelùm. Ti tak mají šanci stát se partnery firmy a tìžit z výhod, 
které takové propojení nabízí.

Franšízing si podnikatelé dosud spojovali spíše s øetìzci rychlého obèerstvení, kde pod hlavièkou 
známých znaèek funguje øada podnikatelù. Bez podpory významného hráèe by pøitom zapadli v 
davu. Díky franšízingu mají ale vìtší šance na úspìch, nebo� podnikají s již rozšíøenou znaèkou a 
zavedeným know-how. Podobnou pøíležitost teï mají i partneøi GEPARD FINANCE.

Výhodný model podnikání
GEPARD FINANCE chce nabídnou lepší dostupnost svých služeb, proto mìní strukturu své sítì a 
sáhla po franšízingovém konceptu. „Hypoteèní centra transformujeme na franšízové poboèky, které 
budou mít naši plnou podporu. Jde o výhodný model podnikání, pøi nìmž sázíme na dlouhodobou 
spolupráci,“ uvedl generální øeditel spoleènosti Jan Kruntorád s tím, že zájemce o licenci si firma 
peèlivì provìøuje a vybírá. 

Tìm, kteøí dùkladným sítem projdou a dostanou pøíležitost vést vlastní poboèku pod hlavièkou 
GEPARD FINANCE, pak firma nabídne nadstandardní provize z realizovaných obchodù na 
èeském trhu. Navíc svým partnerùm zajistí potøebný servis. 

Tzv. franšízanti získají zdarma možnost spolupráce se všemi bankami na trhu za mimoøádných 
podmínek, kompletní sadu hypoteèních produktù s výhodnými finanèními podmínkami pro klienty 
partnera, vyšší komfort pøi vyøizování poptávek, metodickou podporu i otevøené dveøe do 
vzdìlávacího systému spoleènosti. 

Marketingová podpora partnerù
Neménì dùležitá je samozøejmì i marketingová podpora partnerù. „O zvýšení známosti a 
povìdomí o znaèce i prodejního místa partnerù se postaráme my. Investice do marketingu pùjdou 
z naší kapsy, a� už pùjde o billboardovou kampaò, sponzoring èi internetovou reklamu. Naši 
partneøi pak z toho budou jen tìžit,“ podotkl Kruntorád. 

„Franšízové partnerství musí oboustrannì pøinášet prùbìžné i dlouhodobé benefity. Do budoucna 
budeme náš koncept nadále vylepšovat. Už nyní však nabízíme samostatné podnikání s odkazem 
na silnou znaèku s dobrým jménem na trhu a jistotu. Pøipravili jsme ojedinìlé provizní podmínky na 
èeském trhu a provize partnerùm vyplácíme bezodkladnì,“ shrnul Kruntorád.

V pøípadì zájmu o další informace kontaktujte:
Ing. Jiøí Hlinka
manager marketingu
tel.: +420 271 122 971
GSM: +420 606 656 004
e-mail: jiri.hlinka@gpf.cz

Více o GEPARD FINANCE
Èeská makléøská (brokerská) spoleènost specializující se na finanèní poradenství a kompletní 
zpracovávání úvìrových produktù spojených s financováním nemovitostí. Zajiš�uje také všechny 
typy pojištìní. GEPARD FINANCE je zakládajícím èlenem Asociace hypoteèních makléøù a patøí 
mezi nejvìtší firmy ve zpracování hypoték na trhu.
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