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NADNASLOV: VEČINA NAKUPOV NEPREMIČNIN JE POVEZANA S PRODAJO OBSTOJEČIH 
 
NASLOV: MENJAVA NEPREMIČNIN PRIROČNA REŠITEV PRI NAKUPU NOVE  
 
PODNASLOV: SPLETNA STRAN WWW.MENJAVA.SI OMOGOČA PREPROSTO BRSKANJE PO 
NEPREMIČNINAH, PRIMERNIH ZA MENJAVO 
 
Ptuj, 24. september – Remax Slovenija je čase spremenjenih gospodarskih razmer uspešno 
prešel tudi zaradi uvedbe nove storitve – Menjava nepremičnin. Ugotovili so namreč, da je 
večina nakupov nepremičnin povezana s prodajo obstoječih, zato stranke potrebujejo posebno 
obliko storitev, ki lahko zadovolji njihova pričakovanja. 
 
Raziskava nepremičninskega trga, ki so jo opravili v Remaxu, je pokazala, da gre pri večini nakupov 
nepremičnin za vezan posel, torej je nakup nove nepremičnine povezan s prodajo trenutne. Zato so v 
Remaxu razvili sistem menjav nepremičnin, ki zajema celoten proces, od prodaje in vnovičnega nakupa, 
menjave večje za manjše ali obratno, menjave lokacije, menjave stare nepremičnine za novo, vse 
skupaj pa so podprli z njihovim analitičnim pristopom k ponudbi trga nepremičnin in celovitostjo storitve, 
ki vključuje tudi nasvete o najugodnejši obliki financiranja in pravne nasvete. 
 
Storitev menjave nepremičnin je Remaxu Slovenija pomagala prebrodit spremenjeno obdobje na 
nepremičninskem trgu in jih naredila še močnejše. »V Remaxu se zavedamo, da so v poslu edina 
stalnica spremembe in mi gremo v korak z njimi. Menjava je pomembno orodje za naše stranke, ki smo 
ga uvedli v ponudbo storitev,« pojasnjuje regionalni direktor Remax Slovenije mag. Igor Horvat. 
Menjava torej ne pomeni zgolj zamenjava nepremičnine manjše – večje ampak je sinonim za uvajanje 
potrebnih sprememb v nepremičninskem okolju.  
 
Menjava nepremičnine je zagotovo priročna rešitev, ko so finančna sredstva pri nakupu vezana na 
prodajo lastne nepremičnine. V Remaxu Slovenija pa opažajo, da se vedno več strank odloča za 
menjavo, saj  je celoten proces od prodaje do nakupa in vselitve organizacijsko, logistično in strokovno 
zelo zahteven. Zato so v Remaxu odprli posebno spletno stran www.menjava.si, ki omogoča preprosto 
brskanje po nepremičninah v okviru Remaxove spletne strani in njenega naprednega iskalnika ter 
izčrpne informacije o storitvah in kontakte.  
 
RE/MAX Slovenija je mreža nepremičninskih družb z mednarodnim zaledjem, ki združuje lokalno 
strokovno znanje in mednarodne izkušnje. Danes povezuje že več kot 50 nepremičninskih posrednikov 
v 12 nepremičninskih agencijah po vseh Sloveniji. RE/MAX je številka ena na področju prometa z 
nepremičninami in je najhitreje rastoča mreža nepremičninskih agencij v Evropi, kjer združuje 12.000 
nepremičninskih posrednikov v več kot 1.600 neodvisnih agencij.    
 

 

 Več  informacij: mag. Igor Horvat, regionalni direktor RE/MAX Slovenija, tel: 02 749 34 62, fax: 02 749 
34 65, email: igor.horvat@re-max.si , RE/MAX Slovenija, Vinarski trg 2, 2250 Ptuj, www.re-max.si 
 
 

 

 

 


