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Atrium nepremičnine, d. o. o.

Vodilo zaposlenih v podjetju Atrium nepremičnine je preseči
pričakovanja strank, kar zahteva ažurnost, strokovnost in
poštenost.
Podjetje Atrium nepremičnine , d. o. o., že nekaj let uspešno posluje na območju
Podravja. Leta 2010 so prejeli priznanje Q-nepremičninska družba, ki dokazuje
odličnost v poslovanju z nepremičninami in izraža kakovost organizacije, ki se ukvarja
z nepremičninami. Tudi leta 2011 so kot potrditev, da niso zaspali na lovorikah, v
sklopu nagrade Q-nepremičninska družba prejeli posebno priznanje za svoje delo.
Osnovna dejavnost podjetja je posredovanje v prometu z nepremičninami, ki zahteva
predvsem strankam prijazno poslovanje. Njihovo vodilo je preseči pričakovanja
strank, kar zahteva ažurnost, strokovnost, poštenost. Dokaz tega je veliko zadovoljnih
strank, ki jih priporočajo naprej. Na nepremičninskem področju res delujejo le nekaj
let, vendar z novim elanom, delavnostjo in vizijo, da postanejo v prihodnjem
desetletju eden najkakovostnejših ponudnikov celostne storitve na nepremičninskem
področju.
Stalno izboljšujejo spletno stran
Zavedajo se pomena dobre spletne strani, zato se vsak dan trudijo, da jo izboljšujejo in
prilagajajo željam in potrebam strank. Že od leta 2009 si lahko na spletni strani
www.atrium-nep.si pri več kot 500 predstavljenih nepremičninah ogledate tudi
videoposnetek.
Od lani se ukvarjajo tudi z upravljanjem
Sprejeli so nove izzive in se od leta 2011 ukvarjajo še z upravljanjem, ki jim je dodaten
izziv. S strankami želijo vzpostaviti dolgoročno razmerje, ki bo v obojestransko
zadovoljstvo. Pri upravljanju jih odlikujeta predvsem:
-preglednost: stranke lahko prek spletnega portala e-UPRAVNIK dostopajo do svojih
podatkov, pregledujejo dokumentacijo, sporočajo težave, pritožbe, reklamacije in
predloge ...,
-odzivnost: zagotavljajo 24-urni klicni center in dežurno službo za morebitna
intervencijska popravila.
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Visoko izobražen kader
V podjetju zaposlujejo predvsem visoko izobražen kader iz ekonomije, prava in
tehnike z večletnimi izkušnjami na stanovanjskem področju. Za zunanje sodelavce pa
najemajo najbolj priznane strokovnjake s področja gradbeništva, energetike, prava in
davkov.
So podpisniki kodeksa o dobrih poslovnih običajih v prometu z nepremičninami in
tudi člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS (ZPN), Združenja družb
za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in Združenja FIABCI (Mednarodna zveza
nepremičninskih veščakov).
Nepremičninski informator je oglasna priloga.
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