
GEPARD FINANCE støíbrným partnerem konference realitních profesionálù

V Praze, 14.5.2009:

GEPARD FINANCE a.s. se zúèastnila jako støíbrný partner konference „Franchising & … sítì 
realitních kanceláøí“, která pøedstavuje nejvìtší celostátní setkání realitních profesionálù zamìøené 
na realitní služby a jejich kvalitní poskytování prostøednictvím sítí realitních kanceláøí. Tøetí roèník 
konference se konal 14.5.2009 v centru Prahy v hotelu NOVOTEL.
 
Konference byla cílenì zamìøená na zásadní promìny, které do obchodování s nemovitostmi v 
posledních letech pøinesly realitní sítì; øetìzce propojených realitních kanceláøí budou bìhem 
nìkolika málo let, vedle internetu, pøevládající formou poskytování realitních služeb.
 
O úèast na letošní konferenci byl vysoký zájem, hlavním dùvodem tohoto zájmu byla nejen 
komplikovaná situace na trhu, ale pøedevším atraktivní program nabízející „žhavá“ témata 
(profesionalita a vzdìlávání makléøù, kvalita služeb, snižování nákladù, franšízing, sí�ování a 
vzájemná spolupráce kanceláøí) a také velmi zajímavé pøednášející osobnosti realitního trhu.
 
Milým pøekvapením letošního programu byla osobní úèast Davida Krajného, prezidenta realitní sítì 
RE/MAX, jednièky èeského realitního trhu. Spolu s Vojtìchem Krátkým, øeditelem RE/MAX ÈR, 
pøedstavili svùj pohled na souèasnou recesi a nastoupenou cestu výraznìjší orientace na kvalitu 
služeb. Mezi další pøednášející patøili Aleš Mazgaje, držitel franšízových práv mezinárodní znaèky 
Century 21 pro ÈR, Roman Hassmann, zakladatel úspìšné pražské kanceláøe Reality 21, Pavel 
Kohout, expert Národní ekonomické rady vlády (NERV) a øeditel pro strategii poradenské sítì 
Partners, Vincenzo de Blasio, pøedseda pøedstavenstva Tecnocasa CR a.s., Artem Egorov, øeditel 
CHIRŠ realitní kanceláøe Èeská republika, Michal Pitucha výkonný øeditel Realitní kanceláøe 
STING, s.r.o. a Ondøej Koutný, øeditel realitní sítì UNITED real & partners.
 
Za spoleènost GEPARD FINANCE vystoupil s pøíspìvkem generální øeditel Ing. Jan Kruntorád, 
který pøítomným prezentoval situaci na hypoteèním a bankovním trhu.
 
Celé setkání moderoval øeditel Èeského institutu pro franchising Dr. Jaroslav Tamchyna.
Podrobnìjší informace o konferenci mùžete získat na www.ifranchising.cz.
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