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SLOVENSKO NEPREMIČNINSKO ZDRUŽENJE FIABCI

Postani član FIABCI združenja
Bodoči gradbeniki, cenilci, nepremičninski posredniki,
ekonomisti, pravniki, geodeti …, ste na koncu študijske
poti in že premišljujete, kam točno si želite, da vas
zanese prihodnost? Vas mika nepremičninsko področje?
Ste vedoželjni in komunikativni? Se ne ustrašite novih
izzivov? Ne želite ujetosti v rutino, temveč raznoliko in
dinamično delo? Imate radi delo z ljudmi, svoje izkušnje
radi delite z drugimi in želite svoje znanje nenehno
nadgrajevati? Potem vabljeni, da postanete član FIABCI
združenja.
Usposabljamo najboljše nepremičninske strokovnjake
Mednarodno nepremičninsko združenje FIABCI je
največje svetovno interdisciplinarno združenje raznolikih
strokovnjakov s področja nepremičnin. Svojim članom
omogočajo pridobivanje znanja, prenos informacij in
dobrih praks, mednarodnih izmenjav in povezovanje
tako na nacionalnem kot tudi na mednarodnem
področju. FIABCI je največja kalilnica najuspešnejših in
najboljših strokovnjakov na področju nepremičnin, saj
združuje vse kadre, ki so potrebni za uspešen razvoj
nepremičninskega trga, in tako omogoča celostni uvid v
nepremičninsko področje.
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FIABCI svojim članom poišče mentorja v domači
ali tuji državi. Mladi se preko svojega mentorja kalijo
v odlične nepremičninske strokovnjake. Mentorji,
največji strokovnjaki s celega sveta, so bogat vir znanja
in izkušenj. Mladim nudijo strokovno pomoč, zanje
organizirajo izobraževalne seminarje in predavanja,
jih aktivno vključujejo v projekte. FIABCI v okviru
fundacije Scholarship foundation nudi ambicioznim
članom finančno podporo.
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FIABCI skrbi za prenos znanja, organizira strokovno
izobraževanje svojih članov, izdaja publikacije
in organizira nacionalne ter mednarodne kongrese.
Omogoča pridobitev FIREC naziva (The FIABCI
International Real Estate Consultant), ki v
globalnem svetu pomeni postati del strokovne elite
nepremičninskega trga.
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MREŽENJE

Mladi s članstvom v združenju FIABCI širijo mrežo
poznanstev, saj članstvo predstavlja trajno poslovno
prijateljstvo s številnimi akterji na področju
nepremičnin po vsem svetu. Združenje FIABCI
si prizadeva za zadovoljne člane, ki jim nudi korektno
in zanesljivo podporo.
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MEDNARODNE IZMENJAVE

FIABCI študentom v času njihovega študija omogoča
mednarodne prakse. Tako imajo mladi možnost
pridobiti mednarodno strokovno znanje, izmenjati
informacije in izkušnje.
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MEDNARODNE IZKUŠNJE
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FIABCI omogoča povezovanje nepremičninskih
strokovnjakov s celega sveta, sklepanje globalnih
prijateljstev in primerjavo mednarodnih izkušenj.
Svojim članom omogoča, da razvijajo poslovne modele
v profesionalnih mednarodnih skupinah. Člani skupaj
soustvarjajo razvoj nepremičninskega trga.

FIABCI je največje mednarodno združenje nepremičninskih

strokovnjakov, ki je bilo ustanovljeno leta 1951. Deluje kot
ekonomsko-socialni svetovalec Združenih narodov. Danes
FIABCI združuje več kot 3000 nepremičninskih agentov,
100 profesionalnih združenj in 45 akademskih institucij
v 65 državah sveta.

info@fiabci.si
@FIABCISlovenia
Združenje FIABCI Slovenija
SLOVENSKO NEPREMIČNINSKO
ZDRUŽENJE FIABCI
Slamnikarska 3B
1230 Domžale

www.fiabci.si

Pridruži se nam!

