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R E/MA X în lume

R E/MA X în Europa
+2000

birouri la nivel european

+193mii
listări active la nivel
european

1 tranzacţie la fiecare 5 secunde
nimeni în lume nu vinde mai mult decât REMAX
Brandul imobiliar

+125mii

Nr. 1
în lume

agenți la nivel mondial

+8.000

+110

birouri la nivel mondial

țări la nivel mondial

1
tranzacţie
la fiecare

5 minute

+24mii

agenți la nivel european

R E/MA X Magnum

R E/MA X în România

Andrei Marinescu

Andra Cornescu

Broker / Owner
T. +40 754 077 100

Manager
T. +40 727 242 186

Georgiana Constantin
Broker / Owner
T. +40 723 254 054

Catalin Cornescu

Silvana Lukacs
Manager
T. +40 733 279 480

Elena Boboc

Broker / Owner
T. +40 754 071 165

Office Manager
T. +40 722 567 416

1 tranzacţie
la fiecare 12 ore
Nr. 1

1 tranzacţie la fiecare
2 ore

+50

+450

Brandul imobiliar

în România conform www.imobiliare.ro

birouri RE/MAX în România

agenți imobiliari în România

Tranzacții de peste

10mil.
euro/an

+100

ore training/an
pentru fiecare agent

+500

tranzacții/an
în biroul nostru

+1000

Imobile tranzacționate

+100ani
experiență cumulată
în biroul nostru

+20

Specialiști imobiliari

Manifesto
Încă de la început am încercat să implementăm soluții eficiente pentru a
crește și a ne dezvolta. Ne-am dorit să fim printre cei mai buni. Am urmat
cursuri, am recrutat, am creat proceduri, am eșuat, am luat-o de la capăt,
am reinventat, am persistat în ideile noastre de a ne trata agenții ca pe
clienții noștri.
Ne-am încăpățânat să susținem și să credem că rolul nostru este de suport
pentru echipa noastră și că trebuie să-i ajutăm să devină profesioniști.
Nu ne-am dat bătuți, iar astăzi, în al 11-lea an, privim viitorul cu încredere.
Strategic vorbind, am fost preocupați continuu să găsim soluții de
creștere a valorii agenților nostri, a vânzărilor, a comisioanelor încasate,
am implementat programe de traning și coaching, am făcut proceduri
și ne-am implicat 100 % alături de colegii noștri, încercând să depășim
împreună toate provocările prin care am trecut.
Vrem să fim mereu mai buni astăzi decât am fost în trecut și pentru asta
ne perfecționăm continuu și suntem atenți la greșeli, învățăm din ele și
revenim cu idei noi și soluții cât mai bune pentru noi și clienții noștri.
Credem cu tărie că brand-ul, o etică de lucru exemplară, respectul pentru
clienți și echipa din care faci parte, inovația și educatia continuă sunt
motorul care ne va menține în continuare în fruntea pieței imobiliare.

Georgiana Constantin, Andrei Marinescu, Cătălin Cornescu
Broker Owneri RE/MAX Magnum

Misiune

Să fim consultanții de încredere
ai clienților noștri, să-i ajutăm
și să-i ghidăm prin consiliere
și profesionalism să ia cea mai
bună decizie imobiliară pentru ei
și familiile lor.

Viziune

Să devenim cea mai apreciată și
cea mai mare agenție imobiliară
din București, unde clienții să
aibă parte de o experiență, nu de
un serviciu și la care să revină cu
placere ori de câte ori au nevoie.
Să ne recomande cu căldură
pentru că reputația este cartea
noastră de vizită.

Valori

Valorile noastre sunt determinare,
perseverență, implicare, atitudine
proactivă, grija față de client și
de nevoile sale, profesionalism și
evoluție, vrem mereu ca mâine să
fim mai buni decât am fost astăzi.

Premii si distinctii internationale 2019 - 2020
Hall of Fame

Hall of Fame
Adrian Simiuc

Teodor Panțica

Sergiu Filipov

Luminița Dragomir

Georgiana Constantin

Simona Gheorghe

Iliuță Scărișoreanu

Cristian Vintilă

Octavian Răuță

Lucian Sima

Andreea Chira

Lucian Sima

Cristi Matache

Ligia Ghinea

Viorel Craiu

Ianis Smeu

Cătălina Urzică

Silvana Lukacs

Adrian Simiuc

Nicușor Popescu

Crina Floricel

Sergiu Filipov

Silvana Lukacs

Ștefan Parincu

Andrei Marinescu

Manolescu Bogdan

Premii si distinctii nationale 2019 - 2020

Biroul Anului 2019 - 2020

Hall Fame
of

Hall of Fame
AGENTUL ANULUI

2020

Hall of Fame
Silvana Lukacs

Sergiu Filipov

LOCUL I
RE/MAX Magnum
Comisioane generate

LOCUL II
RE/MAX Magnum
Număr tranzacții

2020

LOCUL I
RE/MAX Magnum
Comisioane generate

Hall Fame
of

2019

LOCUL I
RE/MAX Magnum
Comisioane generate

AGENTUL ANULUI

2019

Hall of Fame
2020

Hall of Fame

Hall of Fame

2019

ECHIPA ANULUI

PREMIU SPECIAL
RE/MAX Magnum
Cea mai mare creștere
al numărului de agenți

RE/MAX Magnum
Ansambluri rezidențiale
Petru Rareș - București

2019

LOCUL I
RE/MAX Magnum
Număr tranzacții

Hall of Fame
2019

LOCUL I
RE/MAX Magnum
Număr tranzacții

R E/MA X Magnum 2

R E/MA X Magnum 1

Andrei Radu
Manager
T. +40 726 222 726
E. andrei.radu@remax.ro
George Antohi
Manager
T. +40 722 200 771
E. george.antohi@remax.ro
Cristian Vintilă
Manager
T. +40 735 101 081
E. cristian.vintila@remax.ro

RE/MAX Magnum 1

RE/MAX Magnum 2

Str. Teheran, Nr. 22
011932, Sector 1, București
T. 0754 071 165
E. magnum.bucuresti@remax.ro
Facebook / magnumrealestate

Bd. Decebal, Nr. 16
030968, Sector 3, București
T. 0726 222 726
E. magnum2.bucuresti@remax.ro
Facebook / magnumrealestate

www.remax.ro/magnum
magnumrealestate.ro

www.remax.ro/magnum2
magnumrealestate.ro

R E/MA X Magnum 3

R E/MA X Magnum 4
Daria Răuță
Manager
T. +40 742 333 388
daria.rauta@remax.ro
Anton Roxana
Manager
T. +40 746 066 126
E. roxana.anton@remax.ro
Octavian Răuță
Manager
T. +40 735 101 081
octavian.rauta@remax.ro

RE/MAX Magnum 3

RE/MAX Magnum 4

Erou Iancu Nicolae, Nr. 53
Parter, Ap. 4, Voluntari, Ilfov
T. 0746 066 126
E. magnum3.bucuresti@remax.ro
Facebook / magnumrealestate

Calea Floreasca, Nr. 70-72
014453, Sector 1, București
T. 0733 407 388
E. magnum4.bucuresti@remax.ro
Facebook / magnumrealestate

www.remax.ro/magnum3
magnumrealestate.ro

www.remax.ro/magnum4
magnumrealestate.ro

Knolyx

Suntem singura agenție imobiliară din
România ce a dezvoltat o platformă de
educație online.
Platforma oferă training și suport agenților
pentru imbunătățirea performanțelor lor.

Platformă internă de e-learning cu
mii de ore de cursuri online si resurse
de învățare și perfecționare continuă.

RE/MAX are în spate un sistem foarte bine pus la punct de educație a agenților. M-a
surprins foarte plăcut că sunt dispuși să deschidă aceste cursuri pentru orice agent,
practic și pentru concurență. RE/MAX nu îți dă doar un nume de nr 1 în imobiliare, ci
îți dă și un sistem de educare, un pachet de cunoștințe necesare să poți să îți începi
businessul sau să îl duci la nivelul următor.

+4000
ore de training livrate

+100

materiale educaționale

4
traineri în echipa

Lorand Soares-Szasz
Business Coach si Trainer

RE/MAX România

Re/Max Romania Academy helps the agents to gain the tools to list exclusively,
many other things, but especially listing exclusively. This is unbelievable, because
there are hundreds of exclusive listings right now in RE/MAX Romania and that
is directly thanks to the work of the Academy and the trainers over there. That is
revolutionizing the industry in the entire country. It can change the way transactions
are made in Real Estate. It all starts with knowledge, with skills and with training.
Gil Li-ran
Head of Training RE/MAX Israel

Nevoia de educaţie în piaţa imobiliară din România este recunoscută de toţi cei care
activează în domeniu, dar şi de publicul larg, care doreşte să aibă acces la cele mai
bune servicii în drumul spre încheierea unei tranzacţii cu proprietăţi imobiliare.
Ne dorim să schimbăm imaginea agentului imobliar în România prin oferirea unor
servicii excepţionale vânzătorilor şi cumpărătorilor de proprietăţi imobiliare. Credem
că acest lucru poate fi realizat prin educarea continuă a agenților, motiv pentru care
am pregătit programe valoroase de training special create şi adaptate pieţei imobiliare
din România.
Iulian Berghian
CEO RE/MAX România

Tehnologie performanta
RE/MAX România dispune de cea mai performantă tehnologie dedicată domeniului imobiliar și de o echipă
specializată de suport de peste 15 persoane. Acest lucru ne permite să oferim clienților noștri ce mai bună expunere
de pe piață si cele mai performante instrumente de promovare.

Consider fără doar și poate că instrumentele pe care le avem la dispoziție ca și
agenți, ne permit să fim mult mai competitivi și eficienți decât majoitatea pieței.
Suportul și dezvoltarea continuă a resurselor tehnologice in rețeaua RE/MAX ne
oferă un avantaj strategic când vine vorba de promovarea listărilor, tranzacționarea
acestora și de optimizarea fluxului de lucru în general.

Sergiu Filipov
Team Leader RE/MAX Magnum

MaxIMO

Instrumentele tehnologice de care dispunem in acest moment sunt cu siguranță cele
mai performante de pe piață. Acest lucru optimizează munca agentului, făcându-l mai
eficient în colaborarea cu clienții și oferă în același timp o serie de beneficii clienților
noștri, care se bucură de o expunere mai mare, canale de promovare multiple și de
parteneriate strategice care grăbesc timpul de tranzacționare al listărilor.

Cel mai performant CRM din
România sincronizat cu toate
portalurile imobiliare

Silvana Lukacs
Manager RE/MAX Magnum

Remax.ro
Cel mai complet website
destinat promovării listărilor,
agenților și birourilor

Singura platformă de imobiliare cu căutare vocală, peste
7.500 de proprietăți listate, peste 700.000 vizitatori/an.

Investim în cele mai noi tehnologii de promovare pentru a
avea clienți cât mai mulțumiți și tranzacții căt mai eficiente.

Design Center

Matterport

Platformă internă de marketing
cu sute de materiale și soluții de
promovare offline și online.

Tehnologia No.1 în lume în materie
de realizare tururi virtuale ale
proprietăților imobiliare.

Utilizând softul de vizualizare a turului virtual,
oferim o experiență reală a proprietății, astfel
vânzătorii beneficiază de cel mai performant
sistem de prezentare.
Turul Virtual oferă o experiență unică, dezvăluind
realitatea în cele mai mici detalii, iar ca funcție
specială este modul de vizualizare VR, prin care
vei fi pur și simplu în locație.
Cu ajutorul Matterport, atingem cel mai înalt
nivel de promovare online a proprietăților.

Experienta si consolidare

Citta Residential Park

PROIECT EXCLUSIV RE/MAX MAGNUM
www.nuscocitta.ro

+440 +45mil
apartamente

PROIECT EXCLUSIV RE/MAX MAGNUM
www.petrurares1259.ro

+440 +55mil
apartamente

Apartamente de o mare varietate structurală cu
prețuri începând de la 75.000 euro + TVA

Apartamente de 2 și 3 camere, finalizate.

Iliuță Scărișoreanu
Project Manager
T. +40 773 854 599

euro valoarea proiectului

Petru Rares 1259

Beatrice Tutănescu
Sales Associate
T. +40 721 758 056

Cristi Matache
Project Manager
T. +40 785 810 915

Cristina Brînză
Sales Associate
T. +40 768 707 081

euro valoarea proiectului

Experienta si consolidare
GreenPark

PROIECT EXCLUSIV RE/MAX MAGNUM
www.greenpark-residence.ro

+170
apartamente

Apartamente 2 și 3 camere, finalizare în 2021.

Silvana Lukacs
Manager
T. +40 733 279 480

+32mil

euro valoarea proiectului

My Corbeanca
PROIECT ÎN COLABORARE CU RE/MAX
MAGNUM

+200 +20mil
case

Un proiect de case deosebite cu teren de 500 mp, finisaje de calitate și
încălzire în pardoseală la preț de doar 125.000 euro, TVA inclus.

Alexandru Savin
Sales Associate
T. +40 769 426 710

Alexandru Ciocodei
Sales Associate
T. +40 721 356 026

Simona Gheorghe
Project Manager
T. +40 722 444 446

Cristian Snagoveanu
Sales Associate
T. +40 726 787 677

euro valoarea proiectului

Recomandari investitionale

Proiect L UX UR IA

Domenii Residence

630
apartamente

+70mil

Greenfield

+10ha 900ha
teren

euro valoarea proiectului

"Luxury, the way smart people appreciate"

"Cartierul îmbrățișat de pădure"

Locație - zona de nord - Expoziției/Domenii
(o nouă zonă rezidențială de lux în București)

Locație - zona de nord - Pădurea Băneasa
(unul din cele mai mari cartiere redidențiale noi din București)

Exemplu invesție: apartament 2 camere - 73 mp = 124.000 euro + TVA

Exemplu invesție: apartament 2 camere - 73 mp = 95.000 euro + TVA

Aprecierea Investiției:
+6% randament investițional prin închiriere
+15% “Capital Growth” pe perioada construcției			
+3% minim “Capital Growth” anual de la deschidere

Aprecierea Investiției:
+6% randament investițional prin închiriere
+10% “Capital Growth” pe perioada construcției			

Astfel în 5 ani de la achiziție un apartament poate produce
50% “Return of Investment”

Sergiu Filipov
Team Leader
T. +40 744 335 649

Ștefan Parincu
Sales Associate
T. +40 744 652 075

Astfel în 5 ani de la achiziție un apartament poate produce 40%
“Return of Investment”

pădure

Sergiu Filipov
Project Manager
T. +40 744 335 649

Recomandari investitionale
Win Herãstrãu

Exclusive Project

256
apartamente

+56mil

euro valoarea proiectului

Lux exprimat prin armonie

Locație - Zona de Nord - parcul Herăstrău

+600 +38mil

Luxury 5* Hotel

apartamente și camere
Locație: Mamaia Nord
de hotel
• Prețuri pornind de la 60.000 euro
• Metode da plată flexibile (ofertă Stadii - ofertă Investiție)
• Facilități UNICE: spa, restaurante, săli de conferințe, loc de joacă, etc.

euro valoarea proiectului

Pentru OFERTĂ INVESTIȚIE:
• Randamentul investițional este de 9% oferit de Dezvoltator.
• Perioadă garantată prin contract primii 5 ani de la deschidere cu extindere.
• Livrare începând cu August 2021.

Exemplu investiție: apartament 2 camere - 73 mp = 146.000 euro
+ TVA
Aprecierea Investiției:
+ 7% pe perioada construcției
+7% randament garantat prin contract pe primii 3 ani de operare
pentru un numar limitat de apartamente.
Astfel în 5 ani de la achiziție un apartament poate produce
55% “Return of Investment”.

Nordis Mamaia

Sergiu Filipov
Team Leader
T. +40 744 335 649

Silvana Lukacs
Manager
T. +40 733 279 480

Ștefan Parincu
Sales Associate
T. +40 744 652 075

Sergiu Filipov
Team Leader
T. +40 744 335 649

Ianis Smeu
Sales Associate
T. +40 744 783 623

Crina Floricel
Sales Associate
T. +40 722 576 644

Iuliana Simu
Sales Associate
T. +40 722 519 543

Recomandari investitionale
Camping Village

PROIECT EXCLUSIV RE/MAX MAGNUM

facilităţi 4200mp
de lux

Curio By Hilton

teren

Investește în "Primul Proiect - Camping Village din România

Cumperi o cameră în cel mai exclusivist hotel din Bușteni Curio By Hilton și beneficiezi de o investiție unică.

Cumpără o casă mobilă și primești 8,5 % randament garantat
pe o perioadă cuprinsă între 5 și 8 ani.

Detalii în curând !

Prețuri cuprinse între 27.000 și 40.000 euro pentru o casă
mobilată și utilată la cel mai înalt nivel.

Produs UNIC în Romania doar prin REMAX.

COM ING SOON !

RE/MAX Magnum
+40 754 071 165
magnum.bucuresti@remax.ro
Facebook / magnumrealestate
www.remax.ro/magnum
magnumrealestate.ro

