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Brandul imobiliar

Nr. 1
în lume

1 tranzacţie la fiecare 5 secunde
nimeni în lume nu vinde mai mult decât RE/MAX

+128mii
agenți la nivel mondial 

+8.000
birouri la nivel mondial

+110
țări la nivel mondial

RE/MAX în lume

+29mii
agenți

+2300
birouri

+193mii
listări active

1 
tranzacţie 

la fiecare 
5 minute

RE/MAX în Europa

+40
țări



+1000
agenți imobiliari în România 

+70
birouri RE/MAX în România

RE/MAX în România

Brandul imobiliar

Nr. 1
în România conform www.imobiliare.ro

1 tranzacţie
 la fiecare 2 ore

RE/MAX Grup de Lux

+1000
proprietăți tranzacționate

Tranzacții de peste 
4mil.

euro/an

+100
ore training/agent

+300
tranzacții/an

în biroul nostru



Despre noi Echipa noastra
Grup de Lux Cluj a luat ființă în 1995, o perioadă de 
început în imobiliarele locale, materializând viziunea 
fondatoarei Ramona Atena Cuc despre piața 
imobiliară din Cluj și din România într-o afacere de 
succes. În 2009 Răzvan Cuc s-a alăturat companiei, 
continuând traseul de succes al Grup de Lux și 
dezvoltând ceea ce astăzi reprezintă RE/MAX în 
România.

Începând cu 2021 Sebastian Vidu devine noul Broker/
Owner RE/MAX Grup de Lux și duce mai departe 
munca predecesorilor săi. Cele două decenii în 
vânzări, inclusiv ca vânzător de francize RE/MAX, l-au 
făcut să intuiască potențialul și oportunitatea acestei 
afaceri. 

Acum Sebi conduce operațiunile biroului Grup de Lux, 
ghidându-se după principiile: comunicare eficientă, 
dăruire și transparență.   

Achiziția pachetului de 100% din Grup de Lux în 
2021 a fost o decizie strategică, care s-a bazat pe 
înțelegerea mediului investițional din România in urma 
a peste 20 ani de experiența în antreprenoriat și 
investiții în România.

Experiența acumulată de investitorii din Grup de 
Lux se întinde de la perioada de început a Bursei de 
Valori București, la consultanță în centrul financiar din 
Panama și investiții de capital privat. 

Sub noul management si cu ajutorul acționarilor Grup 
de Lux beneficiază de o experiență de aproape 15 ani 
în investiții de capital privat, câștigată în trei fonduri de 
investiții care au acționat si acționează in Romania. 
Aceasta ne permite să avem o viziune mai amplă 
asupra nevoilor investitorilor, dezvoltatorilor și clienților 
noștri și capacitatea de a ieși în întâmpinarea acestor 
nevoi.

Sebastian Vidu
Broker/Owner

Lavinia Cociș

Stelian Popescu Emil Chirilă Silviu Mihai Halmi

Laszlo Miko George Persinaru Adriana Serețan Cecilia Cuc

Mihaela Keller Sebastian Pop

Sebi are un spirit antreprenorial remarcabil într-o continuă căutare spre perfecționare. 
În aprilie 2021 împreună cu asociații săi a cumpărat firma Grup de Lux, franciza RE/
MAX de la fondatorii acestei firme. 

Două decenii în vânzări, inclusiv ca vânzător de francize RE/MAX la biroul regional din 
Cluj, l-au făcut să intuiască potențialul și oportunitatea acestei afaceri. 

Planul său este să creeze o cultură organizațională care să ajute la mulțumirea 
clienților, a colegilor și colaboratorilor RE/MAX Grup de Lux, pentru consolidarea și 
întărirea mărcii RE/MAX Grup de Lux.



Servicii pentru Dezvoltatori
SERVICII DE VÂNZARE

1. Echipă dedicată care deservește ansamblul.

2. Birou de vânzări la locație.

3. Agenți de vânzări specializați și instruiți.

4. Rețea națională de peste 70 de birouri și 900 

agenți care cresc exponențial vizibilitatea și șansele 

de tranzacționare a proiectului. 

5. Prelucrarea și calificarea lead-urilor.

6. Organizarea de evenimente dedicate pentru 

promovarea proiectului.

7. Promovare specială în rețeaua RE/MAX și pe 

portalurile specializate. 

8. Intermediem creditare de la 17 instituții financiare 

bancare și nonbancare.

9. Asistență la predarea imobilului.

10. Servicii post-vânzare.

SERVICII DE MARKETING

1. Analiză de piață pentru poziționare.

2. Conceptualizare proiect și funcțiuni.

3. Mix unități locative pentru optimizarea vânzării.

4.Strategie de preț și vânzare pentru maximizare profit 

5. Naming, branding și identitate proiect.

6. Website de prezentare și vânzare cu conținut 

dinamic, modul de administrare prețuri și 

disponibilitate, urmărire și centralizare lead-uri. 

7. Generare lead-uri de potențiali cumpăratori prin 

optimizari tehnologice și un mix personalizat de 

canale online (Google/Facebook Ads).

8. Strategie de marketing, comunicare online și PR

9. Generare de conținut propriu. 

10. Bugetare și raportare.

Parteneri:



Mihaela
Keller

Mihaela este absolventă a Facultății de Drept din Cluj, are un master 
și studii post universitare în Drept Civil. Este o persoană riguroasă 
și disciplinată, cu o impresionantă carieră militară. În urmă cu 10 ani, 
Mihaela s-a alăturat echipei RE/MAX Grup de Lux, unde s-a specializat 
în proprietăți rezidențiale, și a obținut 4 ani consecutiv titlul de "agentului 
anului" în RE/MAX România.

"Primul an în imobiliare a fost oarecum dificil. Lumea imobiliarelor 
este un domeniu unde primează calitatea umană și profesionalismul. 
Amabilitatea, fermitatea sau deprinderea de a lucra cu oameni și de a 
le câștiga încrederea sunt trăsături de care un broker imobiliar are mare 
nevoie! Toți acești ani m-am bazat pe aceste calități care m-au ajutat 
enorm în cariera de asociat de vânzări la Grup de Lux. "

În 2021 Mihaela a încheiat cea mai mare tranzacție în întreaga rețea 
RE/MAX Europa.

Mihaela Keller
+40 731 066 114
mihaela.keller@remax.ro



EXECUTIVEEXECUTIVE

Premii si distinctii
4 ani consecutiv Agentul Anului în RE/MAX România.

Peste 20 distincții internaționale RE/MAX Executive Club și 
RE/MAX 100% Club în întreaga carieră. 

Locul 4 in topul European al agenților RE/MAX după comisioane 
generate în 2021.

Locul 5 în topul European al agenților RE/MAX după comisioane 
generate la categoria Comercial în 2021.

Locul 68 în topul European al agenților RE/MAX după comisioane 
generate în 2021.

Distincția CHAIRMAN'S CLUB 2021 (Singura din România)
(Câștigătorii Chairman’s Club au generat comisioane între 500.000 USD și 749.999 
USD în anul calendaristic precedent).

Distincția HALL OF FAME 2021 (Singura din România)
(Beneficiarii Hall of Fame au încasat comisioane de 1 milion de dolari în timpul carierei 
lor cu RE/MAX.).

Cea mai mare tranzacție din istoria RE/MAX România - 8,1mil. EUR.



Recomandari si testimoniale

"Mihaela Keller este mult mai mult decat un simplu agent imobiliar. Pe lângă faptul că își cunoaște bine meseria 
pe care o practică, este un foarte bun comunicator, excelează în relațiile inter-personale, dă dovadă de dedicație, 
răbdare și înțelepciune în abordarea demersului imobiliar. A fost o deosebită plăcere să lucrez cu domnia sa."

Oana C. Popa

"Ne-am bucurat că v-am cunoscut și că am lucrat împreună, nu numai că suntem mulțumite dar suntem 
și absolut sigure că acest rezultat - nu numai în sens financiar ci și rapiditatea cu care ați gândit lucrurile și 
profesionalismul procesului - nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul dumneavoastră. Multumim din suflet.''

Kristina și Ilona Horvath

„În cele circa șase luni cât a durat tranzacția noastră am avut în agenții RE/MAX (Mihaela Keller și Anca Olariu) 
niște parteneri de nădejde, care au contribuit semnificativ la închiderea cu succes a tranzacției - drept pentru care 
doresc să subliniez că a colabora cu profesioniștii de top din domeniu, cum sunt cei din RE/MAX, este esențial în 
orice tranzacție, mai ales în tranzacții de asemenea amploare.”

Călin Buzoianu

"Mulțumim mult pentru sprijin și pentru profesionalism! Chiar am simțit un partener, nu un agent care încearcă cu 
orice preț o finalizare."

Cristina Ilinca

"Mihaela Keller este unul dintre cei mai profesioniști agenți imobiliari ai REMAX România - fiind an de an între primii 
5 din rețeaua ce numără aproape 800 de membri.
Rezultatele Mihaelei au în spate un caracter integru, o mare putere de muncă, dublată de o disciplină strictă, apoi 
de abilitați excelente de relaționare și de o foarte bună reputație profesională la nivelul breslei imobiliare din Cluj.
Mihaela a acoperit de-a lungul a peste 10 ani de carieră în imobiliare, tranzacții complexe - de la vile moderne de 
lux, la proprietăți istorice de marcă, terenuri pentru dezvoltări, sau chiar un celebru hotel de 5* - având un nivel 
foarte ridicat de expertiză.
De asemenea Mihaela e conectată cu întreaga rețea RE/MAX, având capacitatea de a scala promovarea 
proprietăților ei prin intermediul multor colegi din RE/MAX din întreaga țară, sau la nivel internațional.
Am încredere deplină în abilitățile ei de a gestiona proiecte și tranzacții cu un grad ridicat de complexitate și sunt 
sigur că orice client ar fi norocos să o aibă alături în procesul de tranzacționare". 

Răzvan Cuc - Președinte RE/MAX România



RE/MAX Grup de Lux

str. Lalelelor nr. 14/ 1 (P-ța Abator)
Cluj-Napoca

 +40 771 590 410
 grupdelux.cluj@remax.ro

www.remax.ro/grupdelux


