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V Piešťanoch som 
sa narodila, som tu 
doma a poznám 
každý kút. “
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REALITY SÚ PRE MŇA 
VIAC AKO PRÁCA

V realitnej kancelárii AB Contact pracujem už viac 
ako 10 rokov a za ten čas som sprostredkovala 
predaj či prenájom takmer 300 nehnuteľností, takže 
môžem smelo používať pomenovanie realitná 
profesionálka. 

Práca s realitami má však svoje úskalia a problémy, 
preto sa neustále vzdelávam a získavam vedomosti. 
Chcem mať prehľad o zmenách v legislatíve, 
v bankovom sektore či novinkách na katastri. V roku 
2017 som absolvovala prestížny študijný program 
Realitný konzultant a získala kariérny titul RSc. 

Predaj nehnuteľností si vyžaduje špecifickú 
komunikáciu s predávajúcimi i kupujúcimi, keďže 
väčšinou ide o väčšie životné rozhodnutia. Treba sa 
preto aj vcítiť do pozície klientov a pochopiť ich 
úmysly a správanie.

A čo ma naučila práca maklérky? V každej situácii 
a pri každom probléme sa vždy dá nájsť cesta 
a riešenie.

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



V realitách som 
sa našla. Každý 
spokojný klient 
je mojím ďalším 
úspechom. “

“MOJE ODBORNÉ SKÚSENOSTI:

V roku 2018 som sa podieľala na predaji viac ako 60 nehnuteľností.

Absolvovala som študijný program Realitný konzultant a získala titul RSc.

Realizujem aj developerské projekty ako Rezidencia Tematínska či projekt Šípkovec.

Ročne absolvujem niekoľko školení a konferencií.

Sledujem trendy a sama píšem články z realitnej oblasti.

Už päť rokov podporujem Detský domov Piešťany.

DÔVERA A LUDSKÝ PRÍSTUP
Pre našu rodinku bol veľký životný krok - predať náš byt 
a kúpiť si vysnívaný domček. V takto dôležitom a aj 
finančne náročnom rozhodnutí je dôležité mať popri 
podpore rodiny určite aj správneho partnera, ktorý presne 
vie akých chýb sa vystríhať. Profesionálne služby sú jedna 
strana mince, druhá je však ešte podstatnejšia. A tou je 
dôvera a ľudský prístup. My sme toho partnera našli a bez 
mihnutia oka ho vždy odporučíme všetkým svojím 
blízkym, kamarátom aj známym.

Andrej a Zuzka
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