Sinustako RE/MAX-yrittäjä?

Sinustako yrittäjä?
Haaveiletko omasta yrityksestä? Joustavista työajoista ja työnkuvasta, taloudellisesta
menestyksestä tai siitä, että saisit olla oman itsesi herra… Todellisuudessa yrittäminen
on raskasta työtä ja vaatii monella tapaa paljon enemmän kuin jonkun muun palkkalistoilla oleminen. Mutta se myös tarjoaa paljon sellaista, mistä normaalissa työsuhteessa
oleva jää paitsi. Jos sinulla on osaamista ja kokemusta kiinteistönvälitysalalta tai palava
halu päästä alalle, yrittäjäksi ryhtyminen on yksi varteenotettava vaihtoehto. RE/MAX-ketju
hakee jatkuvasti sekä franchisingyrittäjiä että kiinteistönvälittäjiä.

Löytyykö Sinusta Yrittäjän Tunnusmerkit?
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Minussa on kova palo tehdä töitä
Olen myyntihenkinen ja oma-aloitteinen
Olen luova
Olen Sinnikäs
Olen Päättäväinen / Rohkea
Siedän hyvin painetta ja epävarmuutta
Haluan päättää omista asioistani
Olen itsenäinen, mutta ymmärrän ketjun
tuomat edut ja tuen tärkeyden
FF Minulla on esimieskokemusta

Hoidan itse
Ulkoistan

Tuliko rasti ruutuun useimpiin kohtiin, vai
peräti kaikkiin? Silloin olet sitä ainesta,
jota olemme etsimässä ja jolle haluaisimme tarjota mahdollisuuden menestyä
RE/MAX Yrittäjänä. Sinun ei välttämättä
tarvitse tehdä tai osata kaikki yritystoimintaan liittyviä asioita, vaan RE/MAXin tuella
voit itse valita mitkä osa-alueet hoidat
itse, ja mitkä ulkoistat.

Liikeidean laatiminen

Budjetointi

Markkinointi

Kirjanpito
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Tärkeintä on kuitenkin se, että persoonallisuutesi ja ammattitaitosi ovat yrittämiseen sopivia
ja tavoitteidesi realistisia, mutta tarpeeksi haastavia. Hyvä liikeidea yhdistettynä sopivaan
persoonaan voi tuoda Sinulle suuriakin taloudellisia onnistumisia.

Miten yritys perustetaan?
Kehitä yritysideasi liikeideaksi – mitä, kenelle, miten?
Tee liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuusja myyntilaskelmat
Hanki rahoitus
Valitse yritysmuoto ja toiminimi
Huolehdi viranomaisluvista
Rekisteröi yrityksesi
Ota pakollinen YEL-vakuutus ja muut
haluamasi vakuutukset
Aloita yrittäminen avoimin mielin ja

Yrittäjänä R
E/MA X
-ketjussa
olet itsenäin
en,
mutta et yk
sin!

työtä pelkäämättömällä otteella

Hyödyllistä tietoa yrittämisestä
www.uusyrityskeskus.fi | www.onnistuyrittajana.fi | www.yrittajat.fi
www.perustamisopas.fi | www.ely-keskus.fi | www.ketju.fi | www.vero.fi
www.te-palvelut.fi | www.remax.fi

Franchising –
hyvä vaihtoehto yrittäjyydelle
Franchising on kahden yrityksen välinen, pitkäaikainen yhteistyösopimus, jossa franchising-antaja antaa franchising-ottajalle oikeuden käyttää liikeideaansa maksua vastaan.
Franchising-ottajia on yleensä useita ja ne muodostavat samalla konseptilla toimivan
yritysverkoston eli franchisingketjun.
Valmis ja toimiva liikeidea minimoi epäonnistumisen
mahdollisuuden – jos toimit konseptin mukaan,
homma toimii! Säästät aikaa ja omaa kehitystyötäsi. Lisäksi saat tukea ketjun muilta, samanhenkisiltä yrittäjiltä.
RE/MAX kuuluu Suomen Franchising-yhdistyksen. Olemme yksi harvoista kiinteistövälitysketjuista, joka on hyväksytty yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi.

RE/MA Xlais
ena
näyt parem
min ja
laajemmin.

”RE/MAX on tullut mukaan Suomen Franchising-Yhdistykseen
10 vuotta sitten ja on ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä
vuodesta 2009. Suomen Franchising-Yhdistyksen varsinaisia
jäseniä sitoo tiukat Franchisingin Eettiset Säännöt, joita
RE/MAX-ketju on kiitettävästi noudattanut. RE/MAX on siis
turvallinen valinta yrittäjäksi haluavalle.”
- Juha Vastamäki, toiminnanjohtaja, SFY

Yhteistyössä Värisilmän kanssa
tarjoamme veloituksetta asiakkaan käyttöön

Asunnon vaihtamiseen liittyy paljon kysymyksiä.
Värisilmä-ketjun ammattilaiset auttavat asunnon
vaihtajaa toteuttamaan unelmiensa kodin.
Meillä on kokemusta laadukkaista materiaaleista
ja osaamisesta toteuttaa asiakkaan remontti suunnittelusta asennukseen, avaimet käteen palveluna.
Parannamme maailman tärkeimmän paikan,
kodin viihtyisyyttä ja arvoa hyvänlaatuisilla pintamateriaaleilla sekä niihin liittyvillä palveluilla.

Tunnetila-sisustusneuvojan palvelut.

Teemme yrittämisestä helppoa
RE/MAX-yrittäjyys voi sopia sinulle, jos sinulla on intohimo kiinteistöalalla yrittämiseen ja
haluat saada suuren talon edut ja tuen, valmiiksi pureskellut liikeideat, materiaalit, koulutusta ja tukiverkoston ympärillesi sen sijaan, että kantaisit kaiken vastuun itse.
RE/MAXin yrittäjäksi ryhtyminen on monella tapaa helpompaa kuin oman brändin tai
itsenäisen välitysliikkeen perustaminen. Konseptimme on mietitty loppuun asti ja testattu
toimivaksi tuhansien yrittäjien toimesta, kymmenien toimintavuosien aikana.
”Riskitön” kasvu eli konsepti on niin ainutlaatuinen, että riski pienenee mitä enemmän
välittäjiä rekrytoit.

Koulutamme sinut menestymään
RE/MAXin menestyskonsepti on tehnyt meistä alallamme maailman suurimman ketjun.
Sinun panoksesi yhdistettynä valmiiseen konseptiimme luo yritystoiminnallesi nopeasti
menestyksen edellytykset.
Olemme kehittäneet valmennusohjelmat välittäjille ja yrittäjille, jotta nämä voivat kehittyä
omassa työssään ja tarjota asiakkaalle parhaan mahdollisen avun. RE/MAX-koulutuksen
lisäksi pyrimme siihen, että kaikki RE/MAX-välittäjät suorittavat Suomessa olevat kiinteistönvälitysalan tutkinnot mahdollisimman laajasti.

Tarjoamme sinunkin käyttöösi
ainutlaatuisen liiketoimintakonseptimme,
joka on yrittäjälle poikkeuksellisen edullinen.
Yrittäjämme saavat ketjulta monipuolista tukea:
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koulutukset
rahoitusneuvonta
tuki toiminnan aloituksessa
maailman suurimman
markkina-alueen
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ostoedut
liiketoiminnan ohjaus
IT-palvelut
ketjumarkkinointi
mainospalvelut

DD RE/MAX-yrittäjäverkoston
tuki, eli valmiiksi testattuja ja
hyväksi todettuja työkaluja
sekä kehittyviä konsepteja /
työtapoja

ASUNNOT

Vie sinut kotiin
oikotie.fi/asunnot

RE/MAXin tarina
RE/MAX on yli 40-vuotias kansainvälinen kiinteistönvälitysketju, joka toimii maailmanlaajuisesti noin
sadassa maassa. Olemme alan markkinajohtaja muun
muassa USA:ssa, Kanadassa ja 11 Euroopan maassa.
Meillä on noin 7 000 toimistoa ja yli 100 000 kiinteistönvälittäjää.
RE/MAX on franchisingketju, jonka vahvuutena
ovat itsenäiset yrittäjät. Kaikkia Suomen RE/
MAX-toimistoja pyörittää yrittäjä, jolla
on mahdollisuus myös kansainvälisiin
kauppoihin, tapahtumiin ja kontakteihin. Pystyt tarjoamaan laajemman
palvelukokonaisuuden

kuin

vain

Suomessa toimiva yritys/ketju.
Suomeen RE/MAX tuli noin kymmenen
vuotta sitten. Yksiköitä on jo yli 30 ja niissä työskentelee
yli 300 kiinteistönvälittäjää. Uusia yrittäjiä haetaan jatkuvasti kaikkialle Suomeen.

Toimistomme sijaisevat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Vihdissä,
Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Porvoossa, Hämeenlinnassa, Lahdessa,
Turussa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

”RE/MAX on ollut Kiinteistövälitysalan Keskusliiton jäsen
vuodesta 2013 ja on tuonut positiivisen kansainvälisen
tuulahduksen Suomen kiinteistönvälityskenttään.”
- Jukka Malila, KVKL:n toimitusjohtaja

RATIOLEX

Asianajotoimisto Oy - Attorneys at law Ltd.

Asianajotoimisto Ratiolex Oy on liikejuridiikkaan ja
riitojen ratkaisuun erikoistunut osakeyhtiö.

Asianajotoimisto Ratiolex Oy | Vuorikatu 16 A, 7. krs., 00100 Helsinki | Puh. 09 6227 5650 | www.ratiolex.fi
Ratiolex on edustanut useita asiakasyrityksiään
menestyksekkäästi riitojen ratkaisussa yleisissä
tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä sekä
kotimaisissa että kansainvälisissä sopimus- ja
yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä.
Viimeaikaisia hoitamiamme tapauksia
kiinteistö- ja kiinteistönvälitysalalta:
Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa.

Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan
vastapuolena olleita 13:a eri asunnon ostajaa
asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa
riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeuden tuomio, jolla valittajana olleen grynderiyhtiön valitus hylättiin ja se velvoitettiin
maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta
viivästyskorkoineen käräjäoikeuden tuomion
mukaisesti sekä maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

Ratiolex edustaa kantajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa.
Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia kiinteistön kauppaa koskeneessa riita-asiassa Vantaan
käräjäoikeudessa: käräjäoikeuden tuomio, jolla
päämiestemme kannevaatimukset menestyivät
pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan
päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.
Ratiolex avusti suomalaista kiinteistönvälistystoimistoa osakassopimuksen laadinnassa.

Mitä
RE/MAX
tarjoaa
yrittäjälle?

Jatkuvasti
kehittyvät
käytännön työkalut

Laaja markkinointinäkyvyys, joka tuo
jatkuvasti liidejä.
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Maailman johtava
toimintakonsepti

koulutusjärjestelmä

Vahva
maailmanlaajuinen
brändi

Mahdollisuus
kansainvälisiin
kauppoihin ja asiakkuuksiin.

KAIKKI TARVITSEMASI TIETO KIINTEISTÖISTÄ
Ota yhteyttä ja kysy RE/MAX-välittäjille räätälöidystä
Suomen Asiakastiedon sopimusasiakkuudesta.

Puh: 010 270 7200 tai myynti@asiakastieto..

Olisitko sinä seuraava
RE/MAX-menestyjä?
Lue lisää ja
ota yhteyttä!
www.valitseremax.fi

Ykkösluokan siivouspalveluita

Suomen Siivousketju

OTA YHTEYTTÄ
info@remax.fi
Puh. 020 753 4001

050 3555 843
asiakaspalvelu@siivousketju.fi

www.siivousketju.fi

Kehitä osaamistasi ja menesty!
• YKV Ylempi kiinteistönvälittäjä
• MMJ Myynnin ja markkinoinnin johtaminen
• LKV-valmennukset nyt myös verkossa

www.kiinko.fi

KAIKKI KODIN
REMONTIT
www.idearemontit.fi

Mutkatonta
sähköä.

Valitse vaivattomampi
muutto.
Muuttaminen on asia,
johon kaipaa mutkattomuutta. Emme väitä, että
tekisimme koko rumbasta
jotenkin helppoa – mutta
sähköasioissa voimme
auttaa. Meiltä saat uuteen
kotiisi edullista, luotettavaa
ja kaikin puolin mutkatonta
sähköä. Tutustu vaikkapa
Netto Diili -tuotteeseemme,
jossa hinta on aina ajan
tasalla.

09-424 503 44
ark. 8-11, 12-16

Tee
sopimus
netissä

Netto
Diili
Aina ajan tasalla

kotimaanenergia.fi
• www.jssuomi.fi

Soita
meille

