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Svoboda & Williams, renomovaná realitní kancelář s

českými kořeny, která na domácím trhu působí téměř dvě

dekády, poskytuje od letošního jara své služby také na

slovenském realitním trhu. Společnost na Slovensku působí

jako exkluzivní partner realitní sítě Christie’s International

Real Estate, jež nabízí prémiové nemovitosti v

nejžádanějších lokalitách celého světa.

Česká realitní kancelář Svoboda & Williams, založená

Marion Williams a Prokopem Svobodou, se od počátku

svého působení na tuzemském trhu etablovala jako

dominantní hráč v segmentu prémiových nemovitostí. Její

renomé je založeno na progresivní marketingové filosofii a

výjimečné kvalitě služeb a portfolia. Od roku 2017 je

společnost exkluzivním partnerem globální realitní sítě

Christie’s International Real Estate pro Českou republiku a

Slovensko. „Právě licence od Christie’s se stala

bezprostředním impulzem pro naši expanzi,“ vysvětluje

Prokop Svoboda, majitel Svoboda & Williams. Dalším

významným faktorem byla vysoká provázanost českého a

slovenského trhu. „V posledních letech se na nás často

obraceli investoři, v mnohých případech ze Slovenska, s

nimiž spolupracujeme v České republice, s požadavkem,

abychom svou působnost rozšířili i na slovenský trh,“ říká

Prokop Svoboda. Expanze Svoboda & Williams přichází v

době, kdy Slovensko zažívá nebývalý realitní boom,

podpořený nízkými úrokovými sazbami u hypoték, a ceny

slovenských nemovitostí dosahují s každým kvartálem

nového maxima.
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Vedle značky Svoboda & Williams, která se zaměřuje na

prémiové nemovitosti, přináší společnost na slovenský trh

též značku Feelhome, pod níž budou nabízeny kvalitní byty

a rodinné domy z nižšího a středního cenového segmentu.

Nemovitosti na pomyslné špičce realitního ledovce zaštítí

prestižní značka Christie’s International Real Estate. „Díky

spolupráci s realitní sítí Christie’s International Real Estate,

vlastnicky propojenou s legendární aukční síní, nabídneme

slovenským majitelům prémiových nemovitostí možnost

představit je v kontextu značky s mezinárodním renomé, a

oslovit tak investory po celém světě. Slovenským kupujícím

pak přinášíme snadný přístup k luxusním nemovitostem v

nejžádanějších světových lokalitách,“ říká Prokop Svoboda.

Vedením slovenské pobočky Svoboda & Williams byl

pověřen JUDr. David Martan RSc., který se na slovenském

trhu úspěšně pohybuje déle než patnáct let a

spolupracoval na řadě významných realitních projektů.

David Martan je vystudovaný právník a držitel titulu RSc.

(Real Estate Consultant), který garantuje nejvyšší možné

realitní vzdělání. „Slovenským klientům nabízíme přidanou

hodnotu renomovaných značek, know-how etablované

realitní kanceláře v kombinaci s expertní znalostí trhu.

Sestavili jsme tým realitních profesionálů pro bratislavskou

pobočku a probíhají intenzivní jednání s vlastníky

nemovitostí a lokálními developery,“ uvádí David Martan.

Svoboda & Williams poskytne své služby jak zájemcům o

prodej, koupi či pronájem nemovitosti, tak samotným

developerům. Vlastní marketingový tým společnosti totiž

vytváří komplexní marketingovou strategii a vizuální

identitu daného projektu, který pak komunikuje jak za

použití marketingových kanálů Svoboda & Williams, tak

prostřednictvím nákupu médií.

Bratislavská pobočka Svoboda & Williams se nachází na

Starém Městě, na adrese Ventúrska 12. Pobočka Feelhome

se nachází v nové čtvrti Slnečnice, která vyrůstá na

pravém břehu Dunaje na konci Petržalky, na adrese Zuzany

Chalupovej 10B. Pro klienty je taktéž otevřena každý

pracovní den od 9:00 do 17:00 hod.
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