
 

 

 

PROGRAM 

08:00 Registrace účastníků a příležitost pro ranní kávu a vzájemné setkávání. 
 
Sponzorem je Dallmayr Kaffee, dodavatel kávových automatů pro realitní kanceláře  

09:00 Zahájení konference a představení programu 

 
 

  Jaroslav TAMCHYNA, ředitel, Český institut pro franchising  
"Vývoj síťování realitních kanceláří a nabídky realitních služeb" 
  

 Hanuš NĚMEČEK, regionální ředitel, RE/MAX Česká republika  
"RE/MAX - garance kvality služeb" - Proč má společnost RE/MAX nejvíce spokojených zákazníků?   
 
Petr PODLEŠÁK, ředitel kanceláře, RE/MAX Alfa  

„Výcvik realitních makléřů“ 
 

 

  Roman ZÁBOJ, manažer vzdělávání, NEXT REALITY GROUP  
Výhody a služby realitní sítě NEXT REALITY 

„Co děláme, aby byli naši klienti se službami NEXT REALITY spokojeni ?“ 
 

 

 Jiří LORMAN, majitel, Dumrealit.cz, prezident, Realitní komora ČR  
„Konkurence = Partner“ Výhody a služby realitní sítě Dumrealit.cz 
 

 

 Doron DYMSCHIZ, C.E.O, Duna House Holding Group 
"Winning in a difficult market – Duna House case study" (představení středoevropské franšízové realitní 
sítě vstupující na český trh) - anglicky s překladem 
 

 

11:00 
11:30 

Přestávka na kávu a vzájemné setkávání.  
 
Sponzorem je SUBWAY, síť restaurací rychlého občerstvení a cateringu  

 

 Diskusní fórum I: Aktuální témata realitních sítí a kanceláří – první moderovaná debata desítky předních 
autorit realitního trhu a odpovědi na otázky z pléna (témata lze zaslat předem spolu s přihláškou)  
 

 

12:30 
13:30 

Přestávka na společný oběd v hotelové restauraci a vzájemné setkávání.  
 

Oběd s novináři (na pozvánky)  

  Michal PITUCHA, ředitel, Realitní kancelář STING  
Realitní kancelář STING: přidaná hodnota pro klienta, makléře a manažera 
  

  Adolf ČERVINKA, obchodní ředitel, GEPARD FINANCE  
GEPARD FINACE 
  

  Aleš MAZGAJ, generální ředitel, Century21 Česká republika  
Roman HASSMANN, Petr KOUBA, spolumajitelé kanceláře, Century21 Reality 21  
„CENTURY 21 po dvou a půl letech v ČR - Fungování realitních makléřů a kanceláří v síti CENTURY 21“ 
 
 

 

  Pavlína HAJNOVÁ, ředitelka, Centers DATA, vydavatel, Project & Property 
"Jak jsou vnímány realitní kanceláře svými klienty" 
  

 Petr NEŠKRÁBAL, Head of Tax, accace 
"Daňové novinky a zajímavosti, změny daňových zákonů pro společnosti podnikající v realitní oblasti"  
 

 

 Iva VRBOVÁ, obchodní a marketingová ředitelka, HOME STAGING 
„Home staging v ČR“ Představení nové služby založené na profesionální prezentaci nemovitostí určených 
k prodeji   
 

 



 Jan VOHRALÍK, zakladatel a ředitel, Petr NÁDVORNÍK, vedoucí obchodu, server reality.cz 
"S mobilem na reality!" Nová realitní aplikace pro mobilní telefony, která umožňuje vyhledat nabízené 
nemovitosti přímo v okolí místa, kde se zájemce nachází. 
 

 

 Asim EL AMIN, ředitel, IMMO2 
"IMMO2 "  Nový systém pro sdílení obchodních případů mezi realitními makléři - M.L.S.; principy, rozdíly ve 
srovnání se světem, zkušenosti ze zkušebního provozu, připravenost českého trhu a prognóza vývoje 
 

 

 Jan MERTL, manažer, SReality.cz 
Nové propojení SReality.cz se serverem Mapy.cz, nové řazení nabídek pro franšízy a další chystané změny 
serveru SReality.cz 
 

 

16:00 Přestávka na kávu a vzájemné setkávání. 
 
  

16:30 Diskusní fórum II: Aktuální témata realitních sítí a kanceláří – druhá moderovaná debata desítky předních 
autorit realitního trhu a odpovědi na otázky z pléna (témata lze zaslat předem spolu s přihláškou)  
 

 

17:30 Ukončení realitního fóra, přestávka na kávu a vzájemné setkávání.  

 
 

18:00 V.I.P. KOKTEJL a občerstvení v hotelovém salónku (na pozvánky) 

 
Sponzorem V.I.P. KOKTEJLU je Franchise Club  

 

Zde najdete profily řečníků » 

Moderuje: Jaroslav Tamchyna, ředitel Českého institutu pro franchising a prezident Franchise Clubu  

Pořadatelé konference si vyhrazují právo provést z naléhavých důvodů změny programu. 

 


