
Zájem o hypoteèní služby GEPARD FINANCE je obrovský

Praha, 12.10.2011:

Spoleènost GEPARD FINANCE dosáhla dalších rekordních výsledkù. Za první 3 ètvrtletí 
roku 2011 vykázala produkci ve výši 5 mld. Kè zpracovaných hypoték. Již nyní tak pøekonala 
obrat celého loòského roku.

„Nárùst produkce o 38 % je potvrzením úspìšnosti našeho franšízového modelu,“ øíká Ing. 
Stanislav Obešlo, øeditel franšízové sítì GEPARD FINANCE ÈR, a dodává: „Ukazuje se, že naše 
strategie, která stojí na úzké produktové specializaci kompletního zpracování hypoteèních 
úvìrù, je velkou konkurenèní výhodou, kterou doplòuje marketingová podpora, metodika a 
propracovaný systém vzdìlávání makléøù.“

Pro klienta je dnes GEPARD FINANCE zárukou solidnosti, úspory èasu a penìz. Neménì dùležité 
jsou pak i úzké vztahy s realitními a developerskými spoleènostmi, díky nimž je nákup nemovitosti 
a její financování hypotékou velmi komfortní záležitostí.
 
Spoleènost významnì expanduje i na Slovensku. „Jelikož tamní hypoteèní trh je v mnoha 
parametrech velmi podobný èeskému, vìøíme, že náš systém bude fungovat bez problémù   
i za našimi hranicemi. Do konce roku 2012 plánujeme na Slovensku otevøít dalších 45 
franšízových kanceláøí s tržním podílem 7%,“ upøesòuje plány Adolf Èervinka, místopøedseda 
pøedstavenstva a øeditel divize obchod pro ÈR a SR.

Klienti zcela bezplatných hypoteèních služeb spoleènosti Gepard Finance využívají již od roku 
2003. Za 9 let existence tento lídr mezi hypoteèními makléøi zajistil hypotéky v celkovém objemu  
25 miliard Kè pro více jak 15.000 klientù.

Více o GEPARD FINANCE
 
Ojedinìlý franšízový koncept GEPARD - FINANCE PRO ŽIVOT nabízí výhodný model podnikání 
formou franšízové poboèky pod zavedenou znaèkou s atraktivními produkty, kvalitním metodickým 
zázemím a propracovaným systémem vzdìlávání. Profesionální makléøi svým klientùm zdarma 
zajiš�ují hypotéky, úvìry ze stavebního spoøení, pojištìní. V souèasné dobì franšízová sí� 
GEPARD FINANCE disponuje 70 funkèními obchodními místy, èímž je zajištìna snadná 
dostupnost a obsluha klientù po celé èeské a slovenské republice.
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