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LANĪDA biedri apvienojas, lai attīstītu jaunu starptautisku zīmolu – 1Partner nekustamie
īpašumi
Latvijas nekustamo īpašumu tirgus ir mērens, bet stabili augošs, ar tendenci turpināt
izaugsmi, tādēļ šis ir īstais brīdis, lai nekustamo īpašumu tirgū ienāktu jauns starptautisks zīmols.
“1Partner nekustamie īpašumi”, apvienojot nozares dažādu segmentu pieredzējušākos, kā arī
jaunos speciālistus, sniegs klientiem augstvērtīgus pakalpojumus un konsultācijas.
Nekustamais īpašums ir ilgtermiņa attiecību bizness, tādēļ zem zīmola “1Partner nekustamie
īpašumi” apvienojušies LANĪDA biedri Kārlis Knēziņš, Sigita Rubina, Aigars Zariņš un Jans Žečickis. Tas
sniedz jaunu ekonomiskās un tirgus situācijas izpratni ar uz klientu orientētu darbību. Pašreiz uzņēmums
darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, sniedzot augstvērtīgus pakalpojumus gan vietējiem klientiem, gan
attīstītājiem un investoriem, nodrošinot efektīvu darbību visās Baltijas valstīs.
LANĪDA biedrs un SIA „1Partner Latvia” valdes priekšsēdētāja Sigita Rubina komentē: „Katrā
valstī atsevišķi ir salīdzinoši mazs tirgus, tādēļ attīstītāji un investori raugās uz Baltiju kopumā, kas sniedz
plašākas iespējas. Mēs darbojamies laikā, kad tirgus nepārtraukti mainās un attīstās. Redzam, ka Latvijas
nekustamo īpašumu tirgū ir attīstības perspektīva un, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, Latvija, lai gan
ievērojami lēnāk, bet tomēr virzās uz priekšu ar attīstības potenciālu. 2019. gada pirmajos astoņos
mēnešos lielākajā tirgus daļā nekustamo īpašumu tirgus segmentos dominējis pozitīvs noskaņojums.
Darījumu skaits, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, ir palielinājies par 8%, vidēji mēnesī noslēdzot 1279
pirkšanas – pārdošanas darījumus. Šis ir īstais brīdis, lai tirgū ienāktu jauns spēlētājs, kas piedāvā
klientiem augstvērtīgus pakalpojumus un konsultācijas.”
Par zīmolu:
“1Partner nekustamie īpašumi” izveidots uz veiksmīgi strādājoša uzņēmuma RBA Realty bāzes un sniedz
integrētus nekustamo īpašumu pakalpojumus. Pieredzējuši konsultanti piedāvā dzīvojamā fonda un
komercplatību pārdošanas, nomas, vērtēšanas, investīciju pārvaldības, kā arī konsultāciju pakalpojumus.
Zīmols simbolizē to, kā, sniedzot izcilus pakalpojumus, kļūt par pirmo vai vienīgo sadarbības partneri
sarežģītajā īpašumu iegādes ceļojumā. Uzņēmums fokusēsies uz pasaules līmeņa apkalpošanu, kā arī
plāno ieviest tirgū jaunus produktus atbilstoši tehnoloģiskā laikmeta strauji mainīgajām prasībām. Zīmolam
ir biroji Rīgā, Tallinā, Tartu un Viļņā.
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