УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,
Позволявам си да Ви пиша, като Ваш клиент, изключително доволен, от съвместната ми работа
с Ваши служители за покупка и отдаване под наем на недвижим имот в София, ул. Ивайло №
6-8. Ще започна първо с г-жа Маргарита Филипова, която познавам от миналата година. Тя
беше брокер по сделката за закупуването на гореописания имот. Абсолютен
професионализъм, спокойствие, самоконтрол, силна психика и пълен контрол над една почти
абсурдна ситуация. Продавачът /българка, живееща от 30 години в Германия/ не можа да
повярва, че за да отпусне една банка в България ипотечен кредит е нужно технологично време,
а не 3 дни, както в Германия. Наложи се тя бъде успокоявана и убеждавана, че не става въпрос
за измама и че всичко е легално и законно. Благодарение на г-жа Филипова, сделката се
финализира успешно и аз и моят съпруг станахме щастливи собственици на семейно жилище.
Година по-късно, след покупката, отново се свързах с г-жа Филипова с молба да бъде отдадено
под наем същото жилище. Разбрах, че работи с нов екип и ми бе предоставена възможността
да комуникирам директно с г-н Драгомир Кунов - невероятен млад човек, изпълнен с амбиции,
работещ със замах , умеещ да вдъхва доверие и да убеждава сърдити брокери-колеги
/незнайно защо/ и потенциални наематели - чужденци, които истински са притеснени за
престоя си в България - жилище, начин на живот, езикова бариера и т.н.
От датата на която се чух с г-жа Маргарита Филипова до деня, в който се подписа договор за
наем /26.10.2017г./ изминаха само 12 дни. Изумена съм от "скоростта" и мащабите, с които
работят Вашите служители. Освен, че г-жа Маргарита Филипова съблюдаваше всичко,
паралелно с това получихме постоянна и обратна връзка с г-н Драгомир Кунов, перфектен
устен превод от и на български и английски език, като и писмен превод на целия набор от
документи, необходими за крайния резултат. По време на преговорите умело владееше
ситуацията и изцяло се придържаше към предварително уточнените подробности, което ме
накара да се чувствам страхотно.
След като споделих моите впечатления от Вашите служители, искам да изкажа едно голямо "
БЛАГОДАРЯ" на всички Вас, че Ви има, че налагате едни много високи стандарти в сферата, в
която успешно се реализирате и че наистина успявате да оставите едно различно впечатление у
нас- Вашите клиенти, за честност, отговорност и усещане, че всеки Ваш клиент е единствен и
специален.
Благодаря Ви!

