
GALEA
 nepremičnine

N A J D I T E  S V O J  D O M  Z  N A M I



»Ker delamo s srcem. 
 Za ljudi.

 
Nepremičnine so naša

strast.«



Pisalo se je leto 2017,  ko je po 10 letih izkušenj v nepremičninskih vodah
nastala povsem nova, predvsem pa drugačna nepremičninska agencija –
Galea nepremičnine. Dotedanje izkušnje na področju nepremičnin in vse kar
smo do takrat že dosegli, so nas izoblikovali v to kar smo. V tem času smo se
znašli v vlogi posrednika, zastopnika, kupca, prodajalca, včasih tudi
motivatorja, predvsem pa v nekoga, ki srčno spremlja svoje stranke. 

Razumemo, kaj v veliki večini primerov stranke želijo, kar dosežemo tako, da
postavimo več vprašanj kot drugi. Bolj kot poznamo vaše želje, večja je
možnost, da za vas na trgu najdemo primerno nepremičnino ali kupca. 

Zagotavljamo vam, da boste v naših telefonih zabeleženi s polnim
imenom in priimkom, z vašimi jasnimi željami in potrebami.

Najpomembnejše nam je, da dosežemo in presežemo zastavljena
pričakovanja strank. 

Ker delamo s srcem. Za ljudi. 
Nepremičnine so naša strast.

Galea se predstavi



Empatija - pomagamo, kadar lahko.

Družina - »prostor«, kjer se vse začne in konča. 

Poštenost - vrednota, na katero polagamo

ogromno.

Hvaležnost - gorivo za naše uspešno življenje.

Odgovornost - vse, kar počnemo, počnemo

odgovorno in zavzeto.

 

NAŠE VREDNOTE



Pregled stanja nepremičnine,
preverimo zemljiškoknjižno stanje nepremičnine,
profesionalno fotografiranje,
izdelava video predstavitve,
oglaševanje nepremičnine na vseh nepremičninskih medijih
(vključno s socialnimi omrežji),
aktivno iskanje kupcev v že pripravljeni bazi naročnikov,
sprejemanje klicev potencialnih kupcev,
aktivna dosegljivost nepremičninskega posrednika za vas,
dajanje informacij potencialnim kupcem o nepremičnini vsak
dan od 8. ure dalje,
izvajanje vseh ogledov, kjer smo tudi fizično prisotni in mi
vodimo oglede (tudi v soboto in nedeljo),
pogajanje o ceni,
priprava rezervacije nepremičnine,
priprava prodajne pogodbe,
pomagamo pri pridobitvi gradbenega in uporabnega
dovoljenja,
davčni postopek (davek na promet z nepremičninami,
kapitalski dobiček ...),
primopredaja nepremičnine med prodajalcem in kupcem,
prepis priključkov, ki so na nepremičnini na novega lastnika.

Česa boste udeleženi skupaj z nami? 



Ustvarite
dom, v

katerem
komaj čakate, 
da se zbudite. 



Z NAMI do vašega

NOVEGA doma!
Mojca ŽIŽEK MESAREC

direktorica in nepremičninska
posrednica

mojca@galea.si
+386 41 420 093

Leta 2007 sem začela delati na nepremičninskem
trgu kot soustanoviteljica in solastnica
nepremičninske družbe. Opravljala sem vsa dela, od
vodstva do prodaje in marketinga ter s tem
soustvarjala prepoznavnost in kakovost agencijskih
storitev.

V prvi vrsti prisegam na pristen
odnos, ki temelji na delu s srcem.
Vem, da intuicija vedno in povsod ni
dovolj. Ljudje želimo rezultate.

»Če bi me vprašali katere so moje
tri karakterne značilnosti bi rekla:
vztrajnost, trma in pogum. Življenje
je pač nepredvidljivo, velikokrat
pademo a prav zaradi teh treh
značilnosti sem vedno znova
vstala in dokazala, da je vse
mogoče.«

Priložnost za rast je na vsakem
koraku. Le pogledati je treba, saj
samo z novimi znanji in izkušnjami
živimo izpopolnjeno življenje.
Odgovornost je vrednota, ki je trdo
zasidrana tudi v timu, ki raste. 

 



Z NAMI do vašega

NOVEGA doma!
Primož MESAREC

nepremičninski posrednik

info@galea.si
+386 41 380 146

Že od nekdaj sem vedel, da bom delal z ljudmi in pravi izziv
mi je prineslo leto 2012. Takrat sem se kot upravnik
večstanovanjskih in poslovnih stavb prvič srečal z
nepremičninami. Izzivov ni manjkalo, saj sem skrbel za
reševanje različnih opravil, pri čemer sem lahko s svojo
natančnostjo velikokrat reševal včasih že nerešljive situacije.
Številke, tehnika, dokumentacije, dežurna služba je samo
del tistega, kar me je naredilo še boljšega.

Leta 2019 sem opravil licenco za
nepremičninskega posrednika in tako
vstopil v svet posredovanja nepremičnin.
Danes v nepremičninski agenciji Galea
posredujem pri prodaji večjih poslovnih
objektov, saj ti predstavljajo velik izziv –
tako s pridobivanjem dokumentacije,
dodatnim znanjem, specifiko na trgu. 

 
»Sem človek, ki mu veliko pomenita
točnost in natančnost, kar v današnjem
svetu velikokrat pogrešam. Verjamem,
da duhovni mir ter sreča in zadoščenje
prineseta lepše in bolj polno življenje.
Navsezadnje lahko z majhnimi dejanji
polepšamo trenutek v še tako slabem
dnevu.«



Z NAMI do vašega

NOVEGA doma!
Dina KOŠIR

nepremičninska posrednica

dina@galea.si
+386 70 720 070

Poslovno pot sem začela leta 2000, ko sem kot
tržnica oglasnega prostora naredila neskončno
veliko kilometrov in prevozila Slovenijo po
dolgem in počez. V tem obdobju sem se
zaljubila v te dih jemajoče stavbe in zanimalo
me je, kako bi bilo videti moje življenje če bi
moje poslanstvo bilo ravno posredovanje v
prometu z nepremičninami.

Vztrajnost, ciljna usmerjenost, natančnost, v
vsaki situaciji najti doprinos so vrednote, ki jih
živim in so nerazdružljivi del v tem poklicu.
Naročniki so zame spoštovanja vredni ljudje, ki
želijo odločno roko od začetka do zaključka
prodaje, nakupa ali najema nepremičnine. 
Preučim vsako situacijo in najdem pot k rešitvi.

Uredim vse kar je v moji moči, z jasno
medsebojno komunikacijo in
transparentnostjo postopka. Zavzemam se
za minimalni stres za naročnika, saj je
zadovoljstvo naročnika na prvem mestu in
vedno stremim k izboljšavam. Danes lahko
rečem, da kot nepremičninska posrednica
živim svoje sanje.

 



Z NAMI do vašega

NOVEGA doma!
Karmen RUBIN

nepremičninski informator

galea@galea.si
+386 70 720 050

Že od nekdaj delam z ljudmi, moji začetki so se
pričeli v turizmu, nato pa sem korake pričela delati
kot nepremičninska posrednica. Veliko mero
zadovoljstva in hvaležnosti občutim, ko lahko
stranki pomagam do novega doma, s poštenostjo
in medsebojnim spoštovanjem pa lahko odnos še
nadgrajujem. 

Verjamem v moč sodelovanja in povezovanja, zato
sedaj kot podporni steber v pisarni skrbim za
nemoten proces dela, pretok informacij, hkrati pa
kot prvi stik poskrbim tudi za prijazen sprejem
naših strank. 

Sem oseba, ki na prvo mesto vedno postavi
družino, saj mi ta predstavlja osnovni temelj.
Verjamem, da lahko s skupnimi močmi
naredimo ogromno, prijazna beseda in nasmeh
pa lahko polepšata dan prav vsakomur. 



Z NAMI do vašega

NOVEGA doma!
Pia LOTRIČ

asistentka 

posrednik@galea.si
+386 70 720 050

Moja poslovna pot se je šele začela, a kljub temu vem, kaj
je moje poslanstvo v poslovnem svetu. Že od nekdaj sem
vedela, da bom delala na področju, kjer bom imela stik z
ljudmi in bo komunikacija s strankami ključ do uspeha.
Zelo pomembno mi je tudi nadaljnje izobraževanje na
delovnem mestu, saj nova znanja pomagajo pri razvoju,
razmišljanju in kreativnosti.  

Kako me je pot pripeljala prav v
nepremičninski svet? 

Študentski servis je »krivec«, da sem
spoznala nepremičninsko agencijo Galea
nepremičnine, kjer sem začela delati kot
osebna asistentka. Spoznala sem svet
nepremičnin, ekipa, s katero skupaj
rastemo, se smejimo in ustvarjamo
prihodnost pa me je popeljala na pot, ki
je sicer nisem načrtovala a vendar sem
tukaj in sem vesela, da sem tukaj.

Po zaključeni fakulteti je moj cilj licenca za
nepremičninsko posrednico, s katero bom
lahko kot del Galea nepremičnine stopila v
svet nepremičnin ter kot samostojna
agentka pomagala tistim, ki pomoč
potrebujejo. Ljudem!



Dom je tam,

kjer je 

 

 
 



TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO

PRI NAKUPU,

PRI PRODAJI,

PRI INVESTICIJI. 

PRI NAJEMU,

PRI ODDAJI,

KONTAKTIRAJE NAS NA 070 720 050

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDMzNs-uqiw2YLRSNagwMTdLMzc3NE42SDYzszBKszKosEgzNE-1SDWwNEhNBBIpXqzpiTmpiQAAyBDo&q=galea&rlz=1C1GCEA_enSI931SI932&oq=ga&aqs=chrome.1.69i60j46i39i175i199j69i59j0i131i433i512j69i60l4.1852j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


LOKACIJA

OBNOVE -
NADGRADNJE

STAROST

LEGA

FUNKCIONALNOST

TRG



MNENJA NAŠIH STRANK





Kontaktirajte nas

+386 70 720 050

info@galea.si

Radvanjska cesta 65, 2000 Maribor

www.galea.si

@galeanepremicnine


