
WIL JE DEEL UITMAKEN  
VAN DE GROOTSTE VASTGOED-  
FAMILIE VAN BELGIË? 

DAT KAN!

Met 115+ kantoren en meer dan 525 medewerkers realiseerde het ERA 
netwerk in de laatste 12 maanden meer dan 10.000 vastgoedtransacties, 
waarmee wij de positie van marktleider veroverden op de Belgische vast-
goedmarkt. En onze groeiambities liggen hoog! We brachten onze ‘blind 
spots’ - de belangrijkste regio’s waar er nog geen ERA kantoren zijn -  
in kaart. Onze conclusie? Er is nog enorm veel potentieel.  
Tijd voor 35 nieuwe ERA kantoren! Ben je een gemotiveerde ondernemer 
met een passie voor de makelaardij en heb je goesting om samen met ons 
deze volgende stap te zetten? Wij zoeken ambitieuze vastgoedmakelaars! 
Ga jij binnenkort één van de 35 nieuwe ERA kantoren openen?  
Schrijf je dan in via era-effect.be voor een vrijblijvend gesprek. 

VOORDELEN VAN HET ERA NETWERK:

JOUW ERA KANTOOR 
ZO GESTART.

115+ ERA KANTOREN
ZO GEVONDEN
ERA.BE
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HENEGOUWEN

 25+ jaar ervaring in België

 een gekend merk met een  
uitstekende reputatie

 een gloednieuwe rebranding

 professionele marketingonder- 
steuning

 individuele begeleiding door onze 
business consultants

 professionele opleidingen en bij-
scholingen in de ERA Academy

 unieke producten zoals de ERA 
Comfort Garantie

 uitwisseling van ideeën en klanten 
met collega ERA makelaars uit 
andere regio’s

 een vooruitstrevend softwarepro-
gramma (gebaseerd op Salesforce  
als performant prospectie-,  
rapportage- en opvolgingstool

 in-house helpdesk support

JOUW ERA KANTOOR ZO GESTART.

Zin om de sfeer op te snuiven die binnen onze ERA familie 
heerst? Bekijk de video van onze ERA Kick-off 2021 via de 
QR-code en luister naar de getuigenissen van onze makelaars.

INTERESSE OM JE AAN TE SLUITEN BIJ HET ERA NETWERK?

Aarzel niet en schrijf je in via era-effect.be of  
stuur een mail naar ikwilgroeien@era.be.

ZO GEVONDEN.



EEN STERK MERK VERKOOPT

Waarom zou je als zelfstandige 
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 marketingonder-
steuning, individuele begeleiding, 
opleidingen,... en zoveel meer.

SLUIT JE AAN BIJ HET ERA NETWERK 

In een aantal regio’s is er ruimte voor bijkomende ERA kantoren. Ben je  
een gemotiveerde ondernemer met passie voor de makelaardij en heb je 
goesting om samen met ons te groeien? Dan hebben we goed nieuws:  
ERA is op zoek naar ambitieuze vastgoedmakelaars die voor het eerst in 
het vak stappen, maar ook naar makelaars die na een aantal jaren ervaring 
klaar zijn om hun eigen kantoor te openen.

Vul nu vrijblijvend het inschrijvingsformulier  
in op era-effect.be of stuur ons een mail  

via ikwilgroeien@era.be.  
We nemen spoedig contact met je op.

EEN STERK MERK 
VERKOOPT

ERA is marktleider in België 
– ontdek onze straffe cijfers 
van de afgelopen 12 maanden 
achter deze QR-code

JOUW ERA KANTOOR ZO GESTART. ERA.BE

   Johan Krijgsman, CEO


