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Veebiseminar
Kinnisvara nõustaja ja maakler on öelnud, et tänapäeval oma kinnisvaraga ise tehingute tegemist võib
võrrelda Tallinnast Tartusse eesli seljas sõitmisega – heal juhul võib ju kunagi kohale jõuda, kuid
millises olukorras ja millise hinnaga on täiesti ettearvamatu.
Aasta Maakler 2018 tiitli pälvinud CKE kinnisvarabüroo maakler Reelika Tammemäe-Kadak aga
arvab, et kui on huvi, teadmisi kinnisvaraturust, häid vahendeid kuulutuse koostamiseks, eelkõige
pean siin silmas fotosid ja palju vaba aega, et käia huvilistele oma kinnisvara näitamas, siis on ka ise müümine võimalik. Ja ta ei pelga
müüjaid harida, nagu on inimesi kes küpsetavad ise head leiba või saia oma põhitöö kõrvalt, on ka inimesi, kellel on tõesti võimalik ise
müügiga heal tasemel tegeleda. Kuid siiski suurem osa tunneb ennast professionaalse maakleri abi kasutades tundmatus olukorras
oluliselt mugavamalt ja turvalisemalt.
Aasta Maakler 2018 veebiseminaril saad vastused küsimustele:
Kas ja kuidas müüa ise kinnisvara?
Millised on ise müümise riskid ja eelised?
Kuidas toimub edukas kinnisvara müük kui kaasata maakler?

Veebiseminari viib läbi CKE kinnisvarabüroo maakler Reelika Tammemäe-Kadak.
Veebiseminar toimub 10. aprilli kell 13:00-14:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 7 tööpäeva jooksul peale toimumist.
Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

