
 

Keller Williams Realty Inc. - "podjetje, ki so ga ustvarili nepremičninski agenti za nepremičninske 

agente in njihove stranke". 

Od leta 1983 podjetje goji kulturo, ki temelji na agentu, na tehnologiji in na izobraževanju, ki agente 

nagrajuje kot partnerje.  

Keller Williams se nahaja v 45 državah po svetu in ima več kot 1000 Market centrov ter več kot 

184.000 nepremičninskih agentov. Je številka 1 na svetu po številu sklenjenih prodajnih pogodb, po 

številu volumna sklenjenih prodajnih pogodb in največjem številu nepremičninskih agentov. Je 

edinstvena inovativna tehnološka nepremičninska agencija na svetu s svojo lastno tehnologijo za 

ustvarjanje poslovnih odnosov s svojimi strankami, nepremičninskimi agenti in Market centri. 

Leta 2014 je Keller Williams vstopil na evropski nepremičninski trg s čimer je še povečeval 

konkurenčno prednost pred svojo konkurenco. 

»V Keller Williams Slovenija smo zelo ponosni, da lahko sodelujemo z največjo inovativno 

nepremičninsko družbo na svetu. S tem poslovnim sodelovanjem želimo upravičiti pridobljeno 

medsebojno zaupanje in vpeljati v slovenski nepremičninski prostor modele in sisteme, ki nam bodo 

pomagali pri rasti.« je povedal Jožef Podgoršek, regionalni direktor Keller Williams Slovenia. 

Daniel Angel Sauli, regionalni OP Keller Williams Slovenia: »Naša misija je ustvarjati kariere, ki jih 

je vredno imeti, podjetja, ki jih je vredno voditi, življenja, ki jih je vredno živeti, izkušnje, ki jih je 

vredno deliti in dediščine, ki jih je vredno zapustiti. V tem stavku je zajeto vse tisto, kar želimo 

ponuditi tako zaposlenim kot tudi našim strankam in poslovnim partnerjem.« 

Dodal je, da se od ostalih agencij KW razlikuje po modelu: »V tradicionalni agenciji so sodelavci 

odvisni od agencije, med tem ko so pri Keller Williams interesi prepleteni z interesi agencije in 

stremijo k skupnemu uspehu. Velik poudarek je na timu in strukturi organizacije, modeli in sistemi - 

tako poslovni, kot ekonomski ter sistem produktivnosti pa so tisti, ki delovanje KW povzdignejo na še 

višjo raven.« 

Izobraževanje je tisti segment za katerega skrbi Team Leader Market centra in je eden najbolj 

pomembnih članov ekipe.  

Milenko Boroja, Team Leader Market centra Omnis: »Glavni in osnovni namen Market Centra in 

Team Leaderja je v tem, da usmerja nepremičninske posrednike in lastnike agencij v njihovo osebno 

in poslovno rast, saj na ta način skrbimo za dvigovanje nivoja posredniških storitev (dvigovanja 

vrednosti storitve), komunikacije enostavnega razumevanja in uspešnega zaključevanja posla.« 

V podjetju Keller Williams s ponosom in veseljem govorimo o svojem sistemu vrednot in prepričanj, 

ki smo ga zato strnili v okrajšavo »WI4C2TS«. 

  

● Win-Win Ali pa ni dogovora 

● Integriteta Naredi pravo stvar 

● Stranke Vedno na prvem mestu 

● Predanost V vsem, kar počnemo 



● Komunikacija Najprej poskušaj razumeti 

● Ustvarjalnost Ideje pred rezultati 

● Timsko delo Skupaj bomo dosegli več 

● Zaupanje Se začne z iskrenostjo 

● Uspeh Rezultati pridejo z ljudmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Center nepremičninskih posrednikov d.o.o. 



Partizanska cesta 26 
 

2000 Maribor 
Vsaka poslovalnica je v neodvisni lasti in pod neodvisnim vodstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


