NABÍDKA PRO
DEKPARTNERY

(A DALŠÍ PROJEKTANTY A ARCHITEKTY)
Nemopas odborně a organizačně zajišťuje Znalecký ústav
ATELIER DEK – DEKPROJEKT ze skupiny DEK
Experti Znaleckého ústavu vychází z více než 20-leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch, navrhování sanací
a energetického hodnocení budov. V řadách Atelieru DEK působí 75 technických inspektorů, 5 soudních znalců a 3 energetičtí
auditoři. Veškeré fungování ústavu je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování
odbornosti. Základním mottem je „spolehlivost a odpovědnost“. ATELIER DEK - DEKPROJEKT je držitelem státních akreditací:
Znalecký ústav, Centrum technické normalizace, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565 a Poradenské informační středisko
jmenované Státním fondem rozvoje bydlení. Znalci a experti Znaleckého ústavu zpracovali pro provádění inspekce nemovitostí
unikátní metodiku, jejíž odborné jádro shrnuli do několikadílné odborné publikace ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ.

STAŇTE SE EXTERNÍM SPOLUPRACOVNÍKEM SLUŽBY NEMOPAS
Nemopas – inspekce nemovitostí zajišťuje podrobné technické prověření a zhodnocení nemovitosti při realitním
obchodu. Více informací o službě lze nalézt na stránkách www.nemopas.cz.
Služba inspekce nemovitostí je běžnou součástí prodeje nemovitostí v západní Evropě i USA a v současné době se v ČR
dynamicky rozvíjí. NEMOPAS (člen skupiny DEK) je jedním z jejích lídrů.
NEMOPAS od roku 2014 nabízí externí spolupráci všem svým dlouhodobým partnerům z programu DEKPARTNER (ale
i dalším projektantů a architektům). V rámci této spolupráce nabízí NEMOPAS vyškolení na pozici inspektora nemovitostí,
certiﬁkaci v rámci Asociace inspektorů nemovitostí a práci pod silnou značkou NEMOPAS.
Pokud máte zájem o základní informace o možnostech externí spolupráce, napište nám na email info@nemopas.cz

Kontakty:
tel: 605 205 334 nebo 234 054 284
e-mail: info@nemopas.cz
www.nemopas.cz

Těšíme se na případnou další spolupráci a přejeme hezký den.
za tým NEMOPAS
Ing. Radim Mařík

Program externí spolupráce NEMOPAS
(základní informace)

Cena za spolupráci:

Pro koho je program určen:

2. Obchodní spolupráce
 provize pro externího spolupracovníka od provozovatele NEMOPAS ze zakázek, které získá externí spolupracovník a budou
zpracovány DEKPROJEKTem či jiným externím inspektorem NEMOPAS – 25 %

Pro samostatně podnikající fyzické osoby se vzděláním a zkušenostmi v oboru stavebnictví (či podobných oborech) či pro
osoby, které mají zájem obchodovat se službami v expertní stavební činnosti.

1. Kompletní spolupráce
 poplatek za absolvování 5 denního školení – 15 000,- Kč
 provize pro provozovatele služeb NEMOPAS od externího spolupracovníka ze zakázek, které poskytne NEMOPAS
externímu spolupracovníkovi ke zpracování – 25 %

Obsah spolupráce:
Externí spolupráce s NEMOPAS je možná ve dvou základních modelech:
1. Kompletní spolupráce
Externí spolupracovník nabízí a prodává služby NEMOPAS a sám provádí inspekce nemovitostí.
2. Obchodní spolupráce
Externí spolupracovník nabízí a prodává služby NEMOPAS, ale sám inspekce nemovitostí neprovádí a provádí je pracovníci
DEKPROJEKT či další externí inspektoři.

Výhody, které jsou v rámci spolupráce poskytovány:
 centrální marketingová podpora značky a služby NEMOPAS
 přístup do centrálního systému zakázek
 obchodní a marketingové podklady
… a dále jen pro „kompletní spolupráci“
 získání razítka a oprávnění inspektora NEMOPAS
 školení a zpracovaná metodika inspekce nemovitostí
 certiﬁkace pro Asociaci Inspektorů nemovitostí
Požadavky (jen pro „kompletní spolupráci“):
 vzdělání a zkušenosti v oboru stavebnictví (či podobných oborech)
 školení a složení zkoušky – uznáváno jako zkouška do Asociace Inspektorů nemovitostí (AIN) na úroveň inspektor junior
– termíny školení a zkoušek cca v březnu příslušného roku

Více informací o obsahu služby inspekce nemovitostí naleznete na stránkách www.nemopas.cz/inspekce-nemovitostí.
V případě, že máte zájem o některý model externí spolupráce, kontaktujte nás a domluvíme osobní setkání, na kterém
vše probereme.

