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M&M Holding

FCST 745 000 000 bez DPH
30 000 poptávek měsíčně
18 000 prodej/nákup
8 500 nájmů
80% poptávky trhu
Obrovská databáze klientů
Energ. štítky, odhady, DP

10 mld Kč za 2017
5 000 ks majetků 2017
2 500 ks auto 2017
2 500 ks životů 2017 

Rekonstrukce na klíč
“Malý“ development
Vizualizace nemovitostí

500 mil ve výkupech za 1,5R
100 nemovitostí měsíčně

Koncept rozvoje a 
vzdělávání makléřů a 
finančních specialistů

„Vlastní reklamka“
Tuny tiskovin a propagačních 
materiálů, polepy aut….



1 500 prodávajících 

měsíčně!

750 kupujících hotově

měsíčně!

750 kupujících na úvěr

měsíčně!

50% M&M Finance vlastní obchody

350
nájemců
měsíčně!

350 
pronajímatelů

měsíčně!
externí síť

50% mimo M&M
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• Segmentace
• Klient s jasnou potřebou
• Propojištěnost
• Investice
• Finanční plánování
• Následná péče o klienta
• Vzdělávání a rozvoj

• Akvizice nových poradců -
nestíháme
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Zakázaná kombinace
reality a finance



NÁBĚR PROHLÍDKA ÚVĚROVÁNÍ POJ NEMOVITOTI POJ ŽIVOT



Přínosy? Proč to děláme?

• Standardizace
• Zvyšování kvality

• Jasný proces poskytnutí služby

• Profesionální vystupování
• Roste počet výhradních smluv

• Pozitivní odezvy klientů financí v 
pilotním provozu

• Pomoc pro začínající a méně 
zkušené

• Pozitivní uživatelský zážitek
• Práce s emocemi klienta 

• Klienti sami vyplňují podklady

• Pomoc při crossellu a upsellu

• Image firmy
• Spokojený klient

• Snížení chybovosti
• Systém vše hlídá

• Doplňování jednou získaných dat

• Žádné papíry!
• Extrémní zjednodušení práce pro 

poradce a makléře

• Snížení nákladů

• Obrovská úspora času všech (nákladů)

• Akviziční nástroj
• Překvapená konkurence :-)

• Práce s daty
• Data v interním systému – další využití

• Zhmotnění virtuální služby
• Pojištění, investice, plánování


