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Hľadám ľuďom 
vysnívané bývanie 
a hlavne domov.“

“
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Štúdium obchodu a služieb ma skvele 
pripravilo na moju súčasnú prácu realitnej 
maklérky. Z predchádzajúcej práce mám 
skúsenosti aj z bankového prostredia, čiže 
dokážem skĺbiť poznatky z týchto dvoch 
oblastí.  

 
Komunikácia s ľuďmi, práca v teréne, žiadny 
stereotyp... Toto sú veci, ktoré si na realitnej 
profesii najviac užívam. Hľadať klientom 
vysnívané bývanie, ktoré budú dlho nazývať 
svojim domovom a strávia tam kus života, je 
síce zaväzujúce, ale vzrušujúce zároveň.

 
Predaj a prenájom nehnuteľností si 
vyžadujú profesionalitu, zodpovedný prístup, 
rozumné riešenia, ale ak sa pridá optimizmus 
a správna nálada, hneď ide všetko ľahšie, čo je 
príjemné pre obe strany.

 
V Piešťanoch pracujem, lebo som tu doma, 
mám tu rodinu, priateľov a je to mesto, ktoré 
mi úplne vyhovuje. Vo voľnom čase som hlavne 
mama malého hokejistu, takže ma môžete 
stretnúť na piešťanskom zimnom štadióne.

ÚSPECHY
REALITNEJ KANCELÁRIE
AB CONTACT: 
•  Takmer všetky naše inzertné ponuky 

sú exkluzívne – predávame ich iba my 

•  Veríme, že dnes sme špičkou 
na piešťanskom realitnom trhu 

•  Noví klienti pribúdajú, starí sa 
na nás s dôverou obracajú opäť 

•  Spoluzaložili sme Združenie 
realitných kancelárií Slovenska



5 HVIEZDIČIEK PRE AB CONTACT

Rozhodol som sa pre kanceláriu AB Contact a hneď od prvého dňa som sa presvedčil, že som vybral 
správne. Táto kancelária si bez akýchkoľvek pochybností zaslúži jednotku najmenej s piatimi hviezdičkami.  

Som spokojný s mimoriadne vysokou 
kvalitou práce, ktorú táto kancelária 
vykonala od prvého kontaktu, cez 
poradenstvo až po spracovanie 
zmlúv a ich podpis. Takže určite 
odporúčam a za mňa pre AB 
Contact: 1*****. 

Martin

Predaj a prenájom 
nehnuteľností 
v Piešťanoch je krásna 
práca a ja si ju užívam.“

“V realitnej kancelárii AB Contact sme výborný kolektív, ktorý sa vie podržať aj 
v ťažších chvíľach a vládne tu príjemná nálada. Každý deň realitnej maklérky je iný. 
Príprava nehnuteľnosti, obhliadky, návštevy bánk, úradov... A to mi veľmi sedí. 
Flexibilita, okamžité riešenia na mieru klientom, vychádzanie v ústrety.
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• Prvú - za skutočnú profesionalitu.

• Druhú - za odbornosť.

• Tretiu - za zodpovedný prístup. 

• Štvrtú - za ochotu a neustály záujem 
o spokojnosť zákazníkov. (aj po uzavretí 
zmluvy)

• Piatu - za skutočne ľudský prístup. 


