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SPOROČILO ZA JAVNOST

Ekipa Formula 1, Panasonic Toyota Racing in RE/MAX v Evropi potrdila sodelovanje

Četrtek, 29.1.2009

Toyota GmbH je ponosno naznanil pomembno novo sodelovanje z RE/MAX-om v Evropi, katere 

mreža nepremičninskih agencij je prisotna v več kot 38 državah po vsej Evropi. 

V pogodbi je RE/MAX predstavljen kot ''Uradni ponudnik nepremičninskih storitev" ekipe

Formula 1, Panasonic Toyota Racing, RE/MAX logotip pa se bo pojavil na dresih obeh voznikov 

moštva, čeladah ekipe v boksu in še drugje.

Blagovna znamka RE/MAX se je prvič uradno predstavila z ekipo Panasonic Toyota Racing na 

predstavitvi njihovega novega F1 dirkalnika, TF109 na današnji premieri www.tf109-

premiere.com

Tadashi Yamashina, predsednik Toyote Motorsport, pravi: "Z velikim zadovoljstvom izrekam 

dobrodošlico RE/MAX-u v Evropi kot glavnega sponzorja naše ekipo. V veliko čast nam je 

podpora tako pomembne blagovne znamke kot je RE/MAX v Evropi in trudili se bomo po 

najboljših močeh, da bomo skupaj uspešni tako na dirkalni stezi kot drugje. Vsi smo seznanjeni z 

ekonomsko situacijo po vsem svetu, tako da je še posebej spodbudno, da v tem času na naš 

seznam dodamo tako pomembnega partnerja''.

Chuck Lemire, glavni direktor RE/MAX-a v Evropi, je dodal: "Za RE/MAX v Evropi je sodelovanje 

v tako prestižnem športu kot je Formula 1 izrednega pomena. Tako kot pri Toyoti, tudi vsi pri 

RE/MAX-u želimo dosegati kakovost, inovativnost ter uspešno opravljati naše storitve. Naši 

nepremičninski posredniki v 38 državah vsak dan stremijo k odličnosti. Veselimo se združitve z 

Toyoto Motorsport in trdno smo prepričani, da gre za pravo partnerstvo, s katerim se bo 

povečala ozaveščenost, da je RE/MAX najboljša izbira za zadovoljitev želja na področju 

nepremičnin''.
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je številka ena na področju prometa z nepremičninami in najhitreje rastoča mreža 

nepremičninskih agencij v Evropi. RE/MAX je globalna mreža nepremičninskih agencij, ki 

delujejo v 72 državah in beleži že 36 let kontinuirane rasti. RE/MAX združuje že več kot 7.000 

agencij, ki so v neodvisnem lastništvu in vodenju z več kot 100.000 nepremičninskimi posredniki.

RE/MAX-ovi nepremičninski posredniki z odličnostjo storitev, edinstveno in inovativno 

tehnologijo, revolucionarnimi izobraževalnimi programi, ki omogočajo nenehno usposabljanje ter 

s tem poslovno uspešnost in osebni razvoj, zavzemajo vodilni položaj na nepremičninskih trgih 

po vsem svetu.

v Evropi

RE/MAX v Evropi združuje več kot 11.000 nepremičninskih posrednikov v več kot 1.700 

neodvisnih agencij. 

v Sloveniji

RE/MAX v Sloveniji združuje že več kot 40 nepremičninskih posrednikov v 11 nepremičninskih 

agencijah po vseh Sloveniji

RE/MAX s ponosom pomaga pri zbiranju denarja in podpiranju dobrodelnih organizacij kot so 

Organizacija za odkrivanje in boj proti raku na dojkah, Susan G. Komen, Otroška mreža čudežev 

(Children’s Miracle Network) in druge.
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Toyota Motorsport GmbH Toyota-Allee 7
50858 Köln, Germany T: +49 (2234) 1823 444
F: +49 (2234) 1823 37 pr@toyota-f1.com  www.toyota-f1-world.com
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