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OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH RYNEK FINANSÓW I NIERUCHOMOŚCI

Dołącz do naszego zespołu doradców pt. Grupa ŚWIĘTOJAŃSKA 134!

Jeśli:

Aktywnie szukasz klientów – Chcesz korzystać z nowoczesnych narzędzi marketingowych i mediów reklamowych Oferujesz swoje produkty finansowe lub też usługi obrotu lub zarządzania nieruchomościami
…ułatw sobie codzienną pracę i dołącz do nas.
Zachowasz swoją pełną tożsamość i niezależność, a zyskasz nowe, realne możliwości dzięki którym:
- uzyskasz dostęp do nowych klientów, których obsłużysz dzięki swoim dotychczasowym ale i
nowym kontaktom,
- swoich klientów, których nie będziesz w stanie obsłużyć (swoją gama produktów) będziesz mógł
bezpiecznie przekazać innym członkom Grupy, którzy zapłacą Ci prowizję jeśli zrealizują usługę,
(pośrednictwo kredytowe, wynajem/sprzedaż lokalu itp.). Skorzystasz z naturalnego ‘krosselingu’
w Grupie!
- skorzystasz z naszego wspólnego, profesjonalnego sekretariatu czynnego dla Ciebie codziennie od
8.00 do 18.00. Dzięki niemu zapewnisz odpowiedni wizerunek swojej firmy i usług oraz komfort
swoim klientom i sobie,
- będziesz mógł korzystać z komfortowych salek spotkań w naszym biurze na Świętojańskiej. Na
życzenie podamy na Twoje spotkanie z klientem elegancki Serwis kawowy (za symboliczną opłatą
5zł netto od osoby kawa/herbata + dodatki + ciastko),
- skorzystasz ze wspólnych kampanii reklamowych i wizerunkowych inicjowanych regularnie przez
nasz Cowork – naszą Grupę Świętojańska 134. To niższe koszty dla Ciebie i wysoka skuteczność.

Praca na co dzień wśród osób z Twojej branży (finanse, nieruchomości, prawo) to naturalny networking - nieoceniona
wartość dodana.
Wszystko to dzięki skorzystaniu przez Ciebie z jednego z pakietów dostępu i korzystania z naszego komfortowego biura i
powyższych usług dla Twojej firmy: pakietów ‘Minimum’ lub ‘Standard’ za 250zł lub 390zł netto miesięcznie. To tyle ile mała
firma płaci miesięcznie np. za druk ulotek lub kilka spotkań w kawiarni ze swoimi klientami. Oszczędzaj pieniądze – inwestuj
w wizerunek i nowoczesne formy marketingu i sprzedaży. Szczegóły na stronie www.projektlokale.pl
Ilość miejsc w Grupie ograniczona.
Sprawdź czy Twój wachlarz i jakość usług przyniesie wartość dodaną dla naszego zespołu – jeśli tak
to właśnie Ciebie szukamy. Zadzwoń i odwiedź nas w naszym biurze w Gdyni, ul. Świętojańska 134.
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