Klaar om erin
te vliegen?

Word ERA makelaar en ervaar het ERA-effect
Ben je gedreven, gepassioneerd door je vak en wil je uitblinken in wat je
doet? Word dan nu ERA makelaar. Als lid van de ERA community heb je
meer energie voor je core business, maar ook voor je gezin, je hobby’s
en je vrienden. Die passie en bijbehorende levensvreugde noemen we het
ERA-effect. En dat is waar het bij ERA om draait.

Voordelen van het ERA netwerk
•
•
•
•
•

25 jaar ervaring in België
een gekend merk met een uitstekende reputatie
professionele marketingondersteuning
individuele begeleiding door onze business consultants
Future-proof softwarepakket gebaseerd op Salesforce, ter
ondersteuning van alle commerciële, administratieve en marketingactiviteiten, met in-house training en helpdesk.
ERA Open Huizen Dag
ERA Comfort Garantie (in excl. samenwerking met Europ Assistance)
era.be als snelle zoekmachine en bron van interessante
vastgoedinformatie
opleidingen en bijscholingen in de ERA Academy
uitwisseling van ideeën en klanten met collega ERA makelaars uit
andere regio’s

•
•
•
•
•

AANTAL PROSPECTEN

PROSPECTIE-AFSPRAKEN PER MEDEWERKER
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Als lid van de ERA Community beschik je over de beste tools, support
en know-how. Zo kun je je concentreren op dat waar je het beste in bent:
opportuniteiten spotten en zorgen voor tevreden kopers en verkopers.
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VASTGOED RAAKT BETER VERKOCHT MET EEN ERA MAKELAAR
ERA-EFFECT.BE

TRAINING

Focus je op wat écht
belangrijk is en word
nu ERA makelaar.

Een sterk merk verkoopt
Waarom zou je als zefstandige
makelaar een ERA kantoor willen
openen?
Je wilt je onderscheiden van de
concurrentie en hebt meteen een sterk
merk met een uitstekende reputatie.
Je krijgt marketingondersteuning,
individuele begeleiding, opleidingen ...
en zoveel meer.
Word ERA makelaar
In een aantal regio’s is er ruimte voor bijkomende ERA kantoren. Ben jij de
geschikte kandidaat voor ons om in één van deze regio’s een nieuw ERA
kantoor te openen, met je bestaande kantoor toe te treden tot het ERA
netwerk of om te komen werken als zelfstandige of bediende in één van
onze ruim 100 ERA kantoren? Bekijk alvast onze filmpjes en onze actuele
ERA vacatures.

Vul nu vrijblijvend het inschrijvingsformulier in op
www.era-effect.be, dan nemen we spoedig
contact met je op.

YouTube
‘Beleef het ERA-effect’
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