
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPOLEHLIVÝ TÝM PARTNERŮ 
 Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Dvořáček 
 Finanční poradce – KraPol s.r.o., Tomáš Polách 

 Daňový poradce – Ing. Eva Viková 
 Fotografie – Lukáš Maštera 

 Dron – Tomáš Skalník, p. Linharart 
 3D plánky / půdorysy – CRS 

 Grafika – Radek Tejkl 
 Webmaster – Marek Klusák 

 3 D Matterport – p. Domanský, p. Vyziblová 
 Arch. studie – Dimense, Ing. Hovořák 

 

NASMLOUVANÉ PROJEKTY – PRODEJ BYTŮ A DOMŮ 

 
Nasmlouvané projekty v různé fázi přípravy či 

rozestavěnosti.  
Další 2-3 projekty rozjednané.  

Na každý projekt se vytváří Tým: vedoucí + 2 makléři.  
Každý fungující makléř má nárok na působení alespoň 

v jednom týmu. Bonus navíc – možnost second 
handů a vytváření databáze zájemců, příjmy 

z přímých i nepřímých hypoték. 

VLASTNÍ EXKLUZIVNÍ PROJEKT 
www.VinneSklepyNaProdej.cz 

Jediný specializovaný web v ČR na prodej 
vinařských nemovitostí. Vysoký potenciál, skvělá 

cílová skupina, majitelé nabízejí nemovitosti sami. 
Možnost zapojení každého makléře, výborný 

přístup k zakázkám vinařského charakteru a bonus 
navíc – second handy rodinných domů. 

Za 2,5 roku se prodalo přes 25 vinařských 
nemovitostí 

 

KANCELÁŘ ERA FOR LIVE 
Kalvodova 9, 602 00 Brno 

Prestižní adresa v Masarykové čtvrti, velmi příjemné 
prostředí, dobrá možnost parkování zdarma v těsné 

blízkosti. 
K dispozici několik pracovních stolů, jednací místa, 
rychlé wifi připojení, tiskárny a scannery, kuchyňka 
 

REALITNÍ KANCELÁŘ – Byty Domy Nemovitosti s.r.o.  
7 let členem RSČS, od 1.10.2020 člen obchodní sítě ERA Reality Česká republika 

Aktuálně je společnost ve stavu rozmachu a personálního posilování týmu. Jedním z hlavních důvodů potřeby rozvoje je 
kromě běžné agendy (tj. nabírání a prodej jednotlivých nemovitostí), rozběh několika developerských projektů, kde se 

staráme o prodej jednotek. Významnou roli v dalším rozvoji hraje existence vlastního úspěšného webu Vinné sklepy na prodej.  
Byty Domy Nemovitosti s.r.o., Kurdějov 273, 691 00 Hustopeče, IČO: 01812114, DIČ: CZ 01812114 

BONUS PRO MAKLÉŘE ERA FOR LIVE 
Vlastní mustr web stránek nemovitosti  

Možnost využít moderně koncipovanou platformu 
nemovitostního webu za režijní cenu 

www.prodejdomucejkovice.realityjordan.cz atp. 
Vlastní web makléře  

Možnost vytvoření webu na bázi systému ERA nebo 
www.JanJordan.cz za režijní cenu 

Výroba You Tube slide show  
Spolupráce při snadném vytváření vlastních krátkých videí 

na You Tube:  Prodej vily Pavlovice atp. 

CENTRÁLA ERA REALITY PRAHA 
https://era-reality.cz/ 

poskytuje: 
 Školení v Brně, příprava na makléřské atestace 

 Specializovaný SW na vkládání a evidenci nemovitostí 
 Exporty na realitní servery za nízké ceny 

 Veškeré podklady k činnosti – mustry smluv, školící 
materiály, reklamní materiály 

 

14.12.2020 

NÁŠ KOLEKTIV 
 Mgr. Jan Jordán – ředitel a makléř 

 Pavlína Petříková – jednatelka, administrativa 
 Jana Špačková – sekretariát, vedoucí kanceláře 

 Jiří Kvíčala – realitní makléř 
 Ing. Oldřich Drápal – makléř a investiční specialista 
 Josef Gulliver Novotný – HR personalista a makléř 

 Petr Vaněk – makléř 
 


