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Lansarea oficială a proiectului REplat în România 

Realty Forum analizează piaŃa imobiliară

(UPDATE ) SoluŃii pentru piaŃa imobiliară 
din România
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În seara zilei de 2 octombrie 2009, între orele 1800-2300, avem deosebita plăcere să vă 
anunŃăm lansarea oficială a proiectului REplat în România. Evenimentul va avea loc la hotel 
ATHENEE PALACE HILTON, strada Episcopiei, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, în sala Regina Maria
I.

REplat MLSystem este platforma on-line, creată pentru a 
înlesni colaborarea unei comunităŃii de mai bine de 1.600 de 
agenŃii, în procesul de vânzare-cumpărare, ducând la creşterea 
şi accelerarea afacerilor fiecărei agenŃii în parte.

Acest instrument permite agenŃiilor imobiliare aderente din 
România şi din străinătate partajarea unui portofoliu comun de

peste 60.000 de imobile, pe care le pot vinde / închiria în colaborare. 

REplat este un Sistem de Listare Multiplă, Multiple Listing Service (MLS), o idee comercială, simplă, 
aplicată de agenŃii imobiliare din SUA, primele care au intuit avantajul de a deŃine un portofoliu
comun de imobile. REplat este un produs transversal (utilizatorii platformei REplat, sunt agenŃii 
imobiliare înregistrate la Camera de ComerŃ, grupuri care-şi desfăşoară activitatea în franciză, 
asociaŃii sau agenŃii independente), ce se adresează tuturor operatorilor de sector care vor să aibă 
la dispozitie un instrument modern şi eficace, menŃinând în acelaşi timp, identitatea propriei agenŃii.

REplat are acord semnat cu FederaŃia Italiană a AgenŃiilor Imobiliare Profesionale(F.I.A.I.P.).

În acest moment, piaŃa subliniază două tendinŃe. Prima se referă mai mult la încetinirea procesului 
de vânzare-cumpărare imobile. Cea de a doua este dificultatea de a găsi cumpărător şi vânzător în 
aceeaşi zonă, oraş sau judeŃ. Ca o solutie, colaborarea dintre operatorii de sector (consultanŃii 
imobiliari) devine o alegere convenabilă. De aceea, în aproximativ cinci ani de funcŃionare,
platforma a crescut, astfel încât este utilizată de mai mult de 1600 de agenŃii, pentru un total de 
peste 3.700 de utilizatori.

Vă invit să vizitaŃi site-ul www.replat.com, unde veŃi putea găsi toate informaŃiile referitoare la 
acest instrument revoluŃionar care vă aduce piaŃa imobiliară la birou.

La eveniment sunt invitaŃi reprezentanŃi ai agenŃiilor imobiliare din Bucureşti, dezvoltatori, 
constructori şi consultanŃi ai pieŃei imobiliare. 

Printre invitaŃii de onoare se numără: PAOLO 
ULPIANI, Vice Preşedinte REplat Europa; 
MAURIZIO MARTINO, Membru fondator 
REplat / Frimm Romania; ANTONIO DE 

JACOVO, Membru fondator REplat / Frimm 
Romania

 

Taguri: mls, conferinte 

Comunicatele de presa de la aceasta rubrica sunt oferite redactiei IMOPEDIA.ro spre 

publicare. 
 
Daca doriti si Dvs sa publicati un comunicat de interes imobiliar, puteti contacta departamentul 
MEDIA: 
 
Laura CIOCODEICA 
Mobil: 0740.114.930 
e-mail: laura.ciocodeica@run.ro 
media@run.ro 
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Primul ghid imobiliar autentic! 
Sfaturi pentru realizarea unei 
tranzactii imobiliare, termeni 
imobiliari, financiari, precum si 
descrieri detaliate ale 

zonelor,doar la ghid.imopedia.ro

 

Maria SEDER NEDA 

Victor GRIGORE 

Blog RUN 

 

Cele mai noi si importante stiri 
din segmentul imobiliar iti sunt 
redate intr-un format inedit, 
menite a te tine la curent cu tot 
ceea ce inseamna noutati si 
ultimele tendinte in domeniul 
imobiliar, doar la 

media.imopedia.ro
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