Meridian

8:15

9:15

Nadir

Zenit

Tycho

Aquarius + Taurus

9:30 - 10:00
Zákon o realitním zprostředkování

9:30 - 10:00
LinkedIn – síť, kde jsou vaši noví
klienti

pauza

pauza

Quadrant (diskusní kruhy)

Kepler (workshopy)

Virgo (workshopy)

Leo (workshopy)

9:45 - 10:15

9:45 - 10:15
Investování v pozdní fázi cyklu

Stella (workshopy)

Registrace účastníků
9:30 - 9:40 Realiťák roku

9:30 - 10:30
Evoluce 2020 – Úvodní panelová
diskuse

9:30 - 10:25
Přehlídka fondů kvalifikovaných
investorů

9:40 - 10:40
Jak pracují nejlepší makléři

10:10 - 10:40
Je facebook pro obchodníky už
mrtvý?

pauza
pauza

10:50 - 12:00
Aplikace roku – soutěž o
nejzajímavější nástroj pro
poradce

pauza

10:35 - 11:35
Aktuality ze světa EFPA
10:50 - 12:15
Podnikatelský realitní úspěch ze
zahraničí: Izrael

12:20 - 12:50
Centrála komplikuje investování. Jak
trend využít ve vlastní prospěch?

12:35 - 13:20
Novinky v regulaci – stručně a
zajímavě

pauza

13:50 - 14:35
Čím nás překvapí finanční
sektor do 5-ti let

Kam kráčí životko? Tradiční
pojišťovny vs. štiky

pauza

pauza

15:20 - 16:20
Financování bydlení – na co se
připravit v roce 2020?

pauza

11:30 - 12:00
Rozvoj poradců ve VIRTUÁLNÍ
REALITĚ

10:10 - 10:40

11:00 - 12:10
Financování investičních
nemovitostí (diskusní kruh)

pauza

Fundoo - představení nové
platformy Amundi

10:25 - 10:55

pauza

Jak zvýšit svůj provizní příjem za
rok o 100 %? (Mindee)

11:00 - 11:30
Chytré nástroje pro péči o klienta
(eDO finance)
pauza

11:40 - 12:10
Jak přežít transformaci poradenské
společnosti (Kapitol)

14:55 - 16:10
Investiční platformy – srovnání
obchodních modelů

13:05 - 14:15
Zákon o realitním
zprostředkování – panelová
diskuse

pauza

(Fidelity)
pauza

10:25 - 10:55
Rizika alternativních investic

pauza

pauza

11:05 - 11:35

11:05 - 11:35

Proč leadový byznys nefunguje jen
tak někomu?

Moventum - "platforma vše v
jednom"

pauza

pauza

11:45 - 12:15
Zákon o realitním zprostředkování při
provozu realitní kanceláře (Next)

11:45 - 12:15
Trendy ve finančním poradenství
(Moventum)

pauza

pauza

12:55 - 13:30
31 otázek a odpovědí na téma
efektivní realitní marketing

13:15 - 13:45

13:15 - 13:45

pauza

13:40 - 14:10
Utajená cesta k náborům
nemovitostí

12:50 - 13:50
Růst obratu vs. Kvalita. Sofiina
volba?

ZFP Realitní fond

13:10 - 14:20
Investice (diskusní kruh)
pauza

pauza

14.30 – 15.30
Potřebujeme profesní sdružení?
- panelová diskuse

pauza

15:40 - 16:25
Třaskavé duely

14:20 - 15:05
Znáte svoje hodnoty?

pauza

pauza

16:30 - 17:45
Shrnutí a trendy vývoje trhu ŽP, investice, financování
nemovitostí, placené
poradenství a reality

Vysvětlivky:
oranžová: finance
zelená: reality
šedé: finance i reality
modrá: osobní rozvoj (vhdné pro finance i reality)

16:35 - 17:05
Franšízing a digitalizace
pauza

17:15 - 17:45
Homestaging – správná
kalkulačka!

pauza

13:10 - 13:40

pauza

14:20 - 15:05
Blok realitních investorů

pauza

pauza

13:50 - 14:50
Realitní TEDx – můj příběh v 10ti minutách

pauza
pauza

15.20 – 16.00
Vývoj trhu komerčních
nemovitostí

pauza

14:50 - 16:00
Jak si říci o důstojnou provizi
(reality, diskusní kruh)

15:20 - 16:20
Smrt Stereotypu

15:00 - 16:00
Nejlepší vs. nejhorší životní
investice v 10-ti minutách

Jak k financím přidat reality a prodávat
klientům i developerské projekty?
(Broker Consulting)

pauza
13:55 - 14:25
Evoluce…vývoj nezastavíš (M&M
reality holding)

16:20 - 17:05
Data, která Vám pomohou
prodávat investice!
pauza

17:15 - 17:45
Cenové mapy

12:40 - 13:40
Jak může poradce vydělávat na
realitách a financích (Partners)

pauza

13:55 - 14:25

pauza

Nový typ alternativních investic v české
koruně: evropská ABS (BNP Asset
Management)

pauza

pauza

14:35 - 15:05
Keller Williams - Inovativní
budoucnost v realitách

14:35 - 15:05
PovDOK – snadnější cesta
k úspěchu (OK Klient)

pauza

pauza

15:15 - 15:45

15:15 - 15:45

Nenechte si ujet vlak – Profi likvidace
a revoluční analýzy EUCS

Nejčastější případy invalidity v
praxi (NN pojišťovna)

14:10 - 15:10
Znásobte svůj úspěch s MLM (ZFP)

pauza

15:30 - 16:30
pauza
REALITYSPOLU.cz - partnerství
15:55 - 16:25
profesionálů na trhu realitní
Získejte nové klienty díky Seznam zprostředkování (Broker Consulting)
Revoluce v životním pojištění - seznamte
se s novou pojišťovnou SIMPLEA (Partners)
Naplno (Sreality)
pauza

pauza

16:40 - 17:40
Jací lidé vám díky sociálním
sítím budou volat sami?

pauza
11:50 - 12:20
Jak vydělávají makléři s MND

Praktické kroky pro efektivnější řízení a rozvoj
vlastního podnikání v oblasti fin. poradenství
(Portfolio Metrix)

15:55 - 16:25

pauza

10:40 - 11:40
Spokojené manželství financí a
realit (M&M reality holding)

pauza
pauza

pauza

16:40 - 17:40
5 nejpalčivějších témat
moderního investování

Ohlédnutí za rokem 2019 a příležitosti
v roce 2020 (NN Investment Partners)

pauza
pauza

pauza

13:50 - 15:00

pauza
10:50 - 11:20
O úspěchu rozhoduje náš mindset
pauza

pauza

11:45 - 12:15
Je orná půda stále v kurzu
investorů?

pauza

pauza

10:15 - 11:30
Propadne se realitní trh? Hrozí
pokles cen? - panelová diskuse

9:30 - 10:40
Placené poradenství (diskusní
kruh)

pauza

pauza

16:30 - 17:05

16:35 - 17:05

Realitní makléři pohledem
kupujících (iDnes)

Srovnávači hypoték a úvěrů ze stavebního
spoření: bonita, metodika, sazby, poplatky a
hypoteční platforma (SAB Servis)

pauza
17:15 - 17:45

Jak investovat do zadlužených
nemovitostí v praxi (ADOL Monitor)

