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CUPRINS
Cine sunt eu și compania mea?
Ce va pot oferi?
Ce obiective ne propunem?



Sunt agent imobiliar profesionist cu experiență, iar
cea mai mare provocare a mea este să mă asigur
că am oferit fiecărui client ce avea nevoie, ca a fost
negociată și discutată fiecare ofertare astfel ca
toate proprietățile mele sa se vândă în timp util. 

Am încredere ca iti pot gasi și       un                dintre
cele peste 5000 de cereri din baza de date ale
portofoliului agenției pe care o reprezint. 

client ție



Comunicare și încredere
Ne bazăm pe comunicare si transmiterea

tuturor informațiilor relevante in cadrul
acestei comunicări, atat din partea noastra cat

si din partea dumneavoastră.

Valorile in care cred 

Transparența 

Confidențialitate 

Ne asigurăm mereu ca tranzacția este libera si
termenii sunt clari, intențiile transparente si

obiectivele realiste si sincere. 

Confidențialitate informațiilor este imperativ necesar sa fie
păstrată iar mediul in care se desfășoară colaborarea este

asigurată prin siguranta si protectia datelor.



Compania 
Gaminvest Imobiliare face
parte din grupul de
companii Gaminvest Group
și este prezentă pe piața
imobiliară din România din
anul 2007.

Sistem de lucru
performant 

Portofoliu  stabil

Marca înregistrată 

Echipă solidă de
agenți imobiliari
profesioniști 

Vizibilitate și
popularitate

Reputatie si
incredere pe piața
imobiliară 



"REPREZENTANȚA IMOBILIARĂ
ESTE CALEA CEA MAI

SIGURĂ SPRE TRANZACȚII
PROFITABILE! "

DEVIZA AGENTIEI GAMINVEST 



PROCESUL DE VÂNZARE 

FAZA 1

Discutăm, condițiile
de colaborare,

elaboram o
strategie, semnăm

contractul și
introducem oferta

pe piață și în
portofoliu. 

FAZA 2

Prezentăm
proprietatea clienților

potențiali din baza
noastra de date, o

promovăm in piață,
preluăm, prelucram si
selectăm potențialii

cumpărători,
organizam vizionari și

procesăm
contraofertele lor. 

FAZA 3

Cea mai importanta
etapa, cand una

dintre oferte a fost
acceptată și se

merge mai departe
cu negocierea.

 
 Se pregătesc
documentele

necesare tranzacției.
 

 Vă asistăm si
îndrumam pana
dupa încheierea

tranzacției la notar
inclusiv. 



SĂ OBȚIN CÂT MAI MULTE OFERTE 

CA SA NEGOCIEZ FAVORABIL UN

PRET CAT MAI MARE PENTRU

PROPRIETATEA DUMNEAVOASTRĂ.

 

 

 

 

 

SA FACEM VÂNZAREA

ÎN  TIMP   UTIL PENTRU  OBIECTIVUL

DUMNEAVOASTRĂ.  

 

SA MA OCUP DE 

PROCESUL DE VANZARE ÎN ÎNTREGIME 

  CU UN MINIM DE  EFORT 

DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ.

Obiectivele mele în colaborarea cu
dumneavoastră



Haideți să stăm de vorbă!

ADRESA BIROU

ADRESA DE E-MAIL

TELEFON

str. Cuza Voda nr. 28, colt cu Avram Iancu,
Oradea 

imobiliare@gaminvest.ro

0745 622 291


