#200101

#VASTGOED

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

OPSTART EN GROEI VAN EEN VASTGOEDKANTOOR NIEUW

€ 272,25 incl. BTW

JE DROOMT VAN EEN EIGEN VASTGOEDKANTOOR? LEER HIER HOE JE VOORBEREID AAN DIT AVONTUUR BEGINT.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je leert de nodige tips en tricks bij om je eigen vastgoedkantoor op te starten.

Introductie
Je droomt van een carrière als zelfstandig vastgoedmakelaar? Je hebt reeds een BIV-nummer? Of je bent net actief in de vastgoedsector?
De vastgoedwereld snakt naar professionals als jij!

Omschrijving
Droom je ervan een carrière te beginnen als vastgoedmakelaar? Heb je net een stap in de vastgoedwereld gezet? Goed idee! De sector hee nood aan professionals
zoals jij.
Wil je je na deze sessies nog verder verdiepen?
Volg dan zeker de 2 vervolgsessies:
Hoe bouw ik mijn vastgoedportefeuille op?
Kennismaking: nichemarkten in de vastgoedsector

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wilt je eigen vastgoedkantoor opstarten of je bent reeds actief in de vastgoedsector.

Voorkennis
Je bent in het bezit van een BIV-nummer of ehbt enige affiniteit met de vastgoedsector.

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV

PROGRAMMA
Wat is anno 2020 dé toegevoegde waarde van de vastgoedmakelaar?
Wat is onze plaats en wat is ons doel?
Hoe gaan we te werk?
Opmaak van een businessplan waarbij we vertrekken vanuit jouw financiële verwachtingen
Opmaak van een marketingplan om deze doelstellingen te bereiken (netwerken, print, digitaal plan)
Het aantrekken, coachen en fideliseren van medewerkers

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf maandag 19/10/2020 - Oostende
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Lesdata voor Oostende vanaf maandag 19/10/2020
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be

8400 Oostende

maandag 19/10/2020

19:00

22:00

maandag 26/10/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Volg de vervolgsessies en ontvang een korting!
5% op de eerste opleiding
10% op de tweede opleiding
Vervolgsessies:
Kennismaking: nichemarkten in de vastgoedsector
Hoe bouw ik mijn vastgoedportefeuille op?

DOCENT
Els Bogemans
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