Kdo je 24nep?
Podjetje je nastalo zaradi želje, da strankam omogočimo brezskrbno voden
postopek pri prodaji in/ali nakupu nepremičnine ter ob tem presežemo njihova
pričakovanja. Hkrati si prizadevamo prispevati čim več pri pomembnosti in nenehni rasti nivoja standardov izvajanja storitev pri posredovanju nepremičnin.

Vsakodnevna prisotnost na nepremičninskem trgu, ciljna usmerjenost slehernega posrednika, zavedanje
o pomembnosti in kompleksnosti vsakega posameznega prodajnega procesa, so naša in vaša garancija
uspešnega poslovanja. Minulo delo, izkušnje, doseženi rezultati so nas dodatno motivirali, da smo ustvarili
visoko standardiziran sistem, ki zagotavlja enostavnejši pregled, nadzor in predvsem brezskrbnost in
sproščenost strank.
Ker se zavedamo, da trg potrebuje visoko standardizirano storitev, nenehno privabljamo in krepimo ekipo
nepremičninskih posrednikov, ki želijo delati na osnovi koncepta Profesionalnih prodajalcev nepremičnin in
dodelanega Modela prodaje nepremičnin. Hkrati se neprestano izobražujemo s ciljem, da strankam prinesemo
čim več vrednosti.

Spoznajte ekipo 24nep
Robi Slana
Nepremičninski posrednik

040 555 061
robi@24nep.si
Vse od leta 2013 sem prisoten na trgu ter v procesu prodaje in nakupa nepremičnin. Vrsta opravljenih poslov in zadovoljnih
strank je zagotovilo, da svoje delo opravljam izredno strokovno, kar pomeni, da mi stranke zaupajo, saj verjamejo, da se lahko
name zanesejo in obrnejo, kadar so pred pomembnimi odločitvami ali vprašanji.
Zavedam se velikosti odgovornosti, ki jo pri svojem delu prevzemam in kaj se od mene pričakuje, zato ga opravljam vestno in
odgovorno. Za doseganje visoke kakovosti storitve imajo zelo pomembno vlogo tudi moje osebnostne lastnosti, predvsem pa
profesionalnost, zanesljivost in organiziranost v povezavi z integriteto.
Veselim se sodelovanja z vami!

Martin Anžel
Nepremičninski posrednik

041 988 937
martin@24nep.si
Sem Martin Anžel. Dela se lotim domiselno, originalno in sveže. Poznam trg in ustvarjam zanimanje. Skrbno poslušam in
vem, o čem govorim. Veselim se izzivov raziskovanja, novih spoznanj in povezovanja. Z naprednim znanjem informacijskih
tehnologij se projektov lotim s strategijo in pravim orodjem. Sem vztrajen in motiviran v uspeh.

Tina Jagodič
Nepremičninski posrednik

041 594 938
tina@24nep.si
Odkrita. Zagnana. Odločna. Vsestranska. Samozavestna.

Janja Muršec
Nepremičninski posrednik

041 748 872
janja@24nep.si
Na trgu nepremičnin sem uspešno prisotna že skoraj desetletje. Ocenjujem se kot pozitivno naravnana oseba, človek dejanj in
ne le besed. Svojega dela se rada lotim resno z nasmeškom na obrazu. Z zagnanostjo, kreativnostjo, ažurnostjo, poštenostjo
ter željo po nenehnem izboljšanju, dosegam uspešne posle. Moja največja nagrada so zadovoljne stranke, ki zaupajo v moje
delo in strokovnost.

Milenko Boroja
Nepremičninski posrednik

070 499 188
milenko@24nep.si
Moje poslanstvo pri posredovanju nepremičnin je pomagati strankam dosegati cilje in presegati njihova pričakovanja pri
izvajanju storitve posredovanja. Komunikacija, strokovno znanje in izkušnje, zmerna količina empatije so ključnega pomena
pri prepoznavanju strankinih potreb in želja. Strokovnost, odzivnost, natančnost in ljubezen do opravljanja tega poklica, so
vrednote, ki jih rad delim.

Nejc Rokavec
Nepremičninski posrednik

040 556 506
nejc@24nep.si
Sem odgovoren nepremičninski posrednik z večletnimi izkušnjami na področju trženja in vodenja podjetij. Skozi svoje delo
pomagam strankam preseči pričakovanja v zvezi s posredovanjem nepremičnin. Z odprtim pristopom ter komunikativnostjo
nudim podporo in varnost pri sprejemanju pomembnih odločitev. Znanje petih jezikov mi še dodatno pomaga pri ustvarjanju
pristnega stika s strankami.
Stopite v stik z mano in obujte naše copate!

Aljaž Berginc
Nepremičninski posrednik

031 838 638
aljaz@24nep.si
Hobij sem nadgradil v svojo profesionalno pot in tako postavil odličen temelj za kakovostno storitev. Moja vizija je, da najprej
dodobra spoznam svojo stranko, saj ji le tako lahko pomagam pri doseganju njenih ciljev. Osebnostne lastnosti kot so
natančnost, korektnost, organiziranost in empatija do strank pa ljudem vedno pustita pristen občutek varnosti ob sodelovanju
z menoj.

Vesna Mikerević
Koordinator pisarne

070 400 433
vesna@24nep.si
Orientiranost za učinkovito opravljanje dela, skrb za stranke in osredotočenost na uspešno soočanje z izzivi, me spremlja
že vrsto let.
Sem oseba, ki srčno opravlja delo; empatija, natančnost in agilnost so ključni elementi, ki mi sledijo na poslovni poti.
Barvitost izkušenj, ki so me pripeljale do nepremičninskega trga, predstavljajo odličen temelj za kakovostno in profesionalno
opravljeno delo, ki je tesno povezano z zadovoljstvom strank.

Vizija
Verjamemo, da lahko z ljubeznijo in predanostjo našemu delu pri posredovanju
z nepremičninami, osebnemu odnosu s stranko, dosežemo nov in koristen visok
standard storitve posredovanja.
Obenem, pa se zavzemamo in želimo prispevati naš delež k večji prepoznavnosti
in spoštovanju nepremičninskih posrednikov ter tako dati večjo pomembnost in
vrednost storitve posredovanja.

Vrednote
Integriteta
Kar obljubimo tudi izpeljemo oz. uredimo. Trdno stojimo za izrečenimi
besedami in jih spreminjamo v dejanja.

Iskrenost
Odkrito in jasno predstavimo dejstva in možnosti. Prenesemo, ne
samo koristne informacije, temveč tudi tiste, ki jih stranke po navadi
ne želijo, vendar morajo slišat.

Zaupanje
Skrbno in odgovorno varujemo interese strank. V 100 % zastopamo
naročnikove želje in cilje.

Zavzemamo se za
Ekološko
ozaveščenost

Družbeno
odgovornost

Povprečen čas prodaje
po Metodi Prodaje 24nep

Stanovanje

Hiša

Parcela

11 dni

21 dni

90 dni

24nep.si

Krasi nas
Prilagodljivost
Izkušnje, znanje ter kompetence vsakega posrednika, nam omogočajo prilagodljivost v vseh okoliščinah in raznolikostih posameznega posla

Odzivnost
Zavedamo se pomembnosti hitre komunikacije ter nenehnega stika s stranko.
Sporazumevamo se v več tujih jezikih in uporabljamo različne tehnologije komunikacije.

Inovativnost
Nenehno izobraževanje in učenje nam omogoča, da vedno uvajamo nove tehnike in znanja, ki so potrebni spreminjajočim se razmeram na trgu.

Spekter storitev

Kaj drugi pravijo o nas
To je bila najina najboljša izkušnja sodelovanja z nepremičninsko agencijo. Posrednik je bil
zelo prijazen, izredno strokovno podkovan, prijeten za pogovor ter zelo ustrežljiv pri nakupu/
prodaje nepremičnine. Popolnoma smo mu zaupali in bi ga z veseljem ponovno poklicali! Zelo
priporočamo sodelovanje!
- Tom and Patty H.
Glede sodelovanja s posrednikom lahko navedem zgolj pohvale. V kolikor se bom še kdaj znašel v
podobni situaciji se bom z veseljem obrnil nanj, seveda pa ga bom priporočil tudi drugim.
- Uroš D.
Posrednik je bil pri svojem delu velik profesionalec, zraven tega pa je tudi čudovita oseba, ki je
z mirnostjo in prijaznostjo rešil vsak problem. Zelo priporočam vsakomur, ki prodaja ali kupuje
nepremičnino!
- Vesna B.
Zahvalila bi se vam rada za trud, predano in strokovno delo ter profesionalen pristop. V veliko
veselje nama je bilo sodelovati z vami.
- Andreja D. in Milko D.
Še enkrat bi se vam rad zahvalil, da ste nam pomagali pri prodaji nepremičnine. Vaše delo je
bilo opravljeno profesionalno, z zelo veliko vašega vloženega truda in napora. Če se bom še
kdaj odločal za prodajo nepremičnine, se bom zagotovo obrnil na vas!
- Aleš K.
Želela bi se zahvalit za ves vaš trud, pomoč in strokovnost pri prodaji naše nepremičnine. Verjamem,
da ni težko prodati nepremičnine, ki se na trgu išče, je pa potrebna velika mera potrpežljivosti,
strokovnosti in znanja, da se proda nepremičnina, ki trgu ni tako zanimiva. Na tem mestu bi želela
posebej izpostaviti to, da se držite vsega dogovorjenega in strokovno opravite vaše delo. Hvala in z
veseljem vas priporočam komurkoli, ki si želi prodati svojo nepremičnino.
- Tanja Ž.
Preden sva našla agencijo 24nep sva sodelovala že z dvema drugima agencijama. Prva se ni odzivala
na emaile, druga se je ‘mučila’ s prodajo več kot pol leta, brez uspeha. Izkušnja z 24nep je bila precej
drugačna. K prodaji so pristopili profesionalno, še posebej na področju marketinga.
Po neprijetni izkušnji z drugimi agencijami seveda nisva verjela napovedi, da bodo našli kupca v 3
tednih. Ne samo, da so prodali pred tem rokom, še ceno so dosegli višjo od začetne. Upoštevali so
najine želje, bili so odzivni. Tudi kompliciran pravni postopek so odlično speljali.
- Tomi & Mateja

Nekaj naših referenc
Projekti
Naselje MB otok
PRODANO

Vrstne hiše Letonjeva
PRODANO

Individualne prodaje

Vrstne hiše Miklavž
PRODANO

Naselje Ob potoku
PRODANO

24nep d.o.o.
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