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„A GOAL WITHOUT
A PLAN IS JUST A WISH.“
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

O NÁS
Jsme realitní a konzultační společnost zaměřená na prodeje a pronájmy
komerčních nemovitostí s mezinárodními standardy. Disponujeme velmi
rozsáhlou databází budov s volnými prostory a pravidelně sledujeme dění na trhu.
Naší silnou stránkou je komplexní nabídka v oboru realit, rychlost,
analytické myšlení a vyjednávací schopnosti. Dokážeme vyprofilovat
požadavky klienta, zkonzultovat ideální řešení a vybrat ty nejrelevantnější
nabídky. Pomáháme při řešení případných problémů a vždy se snažíme
být klientovi partnerem, na kterého se může s důvěrou obrátit.

NENÍ DŮLEŽITÉ, CO SI O SOBĚ MYSLÍME MY, ALE

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI
„OFFICE HUNTERS jsou náš dlouhodobý
partner, se kterým jsme zrealizovali řadu
obchodních případů. Společnosti OFFICE
HUNTERS si vážíme pro jejich přehled
o trhu a profesionalitu při efektivním
řešení jednotlivých obchodních variant.“
Ing. Daniela Foldynová, center manager
KORUNA PALACE MANAGEMENT a.s.

„Rychlá identifikace potřeb klienta a s tím
spojená správná nabídka vyznačuje
makléře společnosti OFFICE HUNTERS.“
Pavel Uzel,
předseda představenstva
PLAN SECUR

„V rámci naší vzájemné úzké spolupráce
se společností OFFICE HUNTERS se
nám daří úspěšně realizovat zajímavé
poptávky, proto jsme se rozhodli
společnosti OFFICE HUNTERS svěřit
pronájem jednoho z našich významných
objektů formou koexkluzivní spolupráce.“
Zuzana Hájková, IMMOHOLD AG

„Velmi děkujeme OFFICE HUNTERS
za přínosnou obchodní spolupráci
a profesionální péči, kterou věnují
pronájmu našich nemovitostí.“
Ing. Dušan Koňařík,
statutární ředitel CIB GROUP a.s.

ÚVODNÍ SLOVO

FILIP VESELÝ
výkonný ředitel

„Nechceme být pouhým jednorázovým zprostředkovatelem
služby. V naší firemní kultuře je hluboce zakořeněno
dlouhodobé partnerství. Zakládáme si na vzájemných
vztazích a osobním přístupu. Jsme partnerem v každé
situaci a naše služby jsou vždy v nadstandardní kvalitě.
Pomůžeme s vyhledáním obchodních prostor nebo
nových kanceláří. Poradíme s přestěhováním a zajistíme
financování nejrůznějších projektů a investic. Všichni naši
spolupracovníci patří mezi špičku ve svém oboru, abychom
společně zajistili našim klientům ten nejlepší servis.“

NAŠI LOVCI

LUKÁŠ VESELÝ
senior konzultant

JAN VESELÝ
senior konzultant

OTAKAR ŠTOLFA
konzultant

TOMÁŠ TRČ
head of marketing

RADIM VALKOVIČ
investice

ING. STANISLAV ROKOS
finance

MGR. MAGDA KALIVODOVÁ
právník

MARTIN KLOUČEK
finance

ALENA MARŠÁLKOVÁ
PR a media

VÍCE NEŽ

PŘES
1 100 000 m2
NABÍZENÝCH
PLOCH

10 LET
ZKUŠENOSTÍ
V OBORU
REALIT

VÍCE JAK
2 100
KANCELÁŘÍ
1 864
TELEFONNÍCH
HOVORŮ
ZA MĚSÍC

V NABÍDCE
PŘES 800
KOMERČNÍCH
OBJEKTŮ

PORTFOLIO NAŠICH SLUŽEB
PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
PORADENSTVÍ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
FINANCE A INVESTICE
RELOKACE
RENEGOCIACE
MARKETING

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
Špičkový servis v oblasti pronájmu administrativních a obchodních ploch.
Realizujeme měsíčně stovky poptávek od menších kanceláří v desítkách metrů po celé
administrativní budovy. Nastavíme parametry hledaných prostor přesně podle vašich
požadavků a představíme ty nejrelevantnější nabídky. Samozřejmostí je vyjednání
nejvýhodnějších podmínek nájmu, naprostá diskrétnost a veškeré služby zdarma.

- Pravidelné sledování trendů trhu s nemovitostmi
- Rozsáhlá databáze volných ploch k pronájmu
- Detailní analýzy potřeb klienta
- Seriózní jednání a blesková odezva po zadání požadavků
- Absolutní diskrétnost
- Veškeré služby pronájmu zdarma

FINANCE A INVESTICE
UMÍME ZAFINANCOVAT PROJEKTY, KTERÉ OSTATNÍ NEUMÍ
Díky mnohaletému působení našich expertů v oblasti finančnictví a investic nabízíme
našim klientům možnost zrealizovat financování projektu nebo možnost zhodnotit
své investice v odvětví, jako jsou nemovitosti, zdravotnictví, energetika, sociální
služby, bankovnictví, akcie, komodity apod.

• Akvizice nemovitostí společností, finanční trhy
• Kontinuální monitoring trhu
• Vyhledávání investičních příležitostí / identifikace těch nejvhodnějších
• Nabídky investičních příležitostí na míru klientovi
• Analýzy nabídek
• Investiční poradenství
• Obchodní vedení akvizic a jejich koordinace

REFERENCE
Aktuální reference najdete na
našem webu www.officehunters.cz/reference
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