


Důraz na inovace. Komplexní přehled se 

smyslem pro detail. Kouzlo individuality 

i síla týmu. 

Poznejte budoucnost finančních služeb.

Poznejte eDO.



Trend jednotlivců, úzkostlivě si střežících své know-how, je pryč.  

Jsme KOMUNITA postavená na spolupráci. Jako profesionálové víme, 

že sdílení nabytých zkušeností a vytváření projektově smýšlejících týmů 

posouvá k nejlepším řešením nejen naše klienty, ale i nás samotné.

Jako naprostou nezbytnost vnímáme kontinuální VZDĚLÁVÁNÍ každého 

z nás. Inspirací pro naši obchodní značku byl latinský ekvivalent slova 

vzdělání. Proto klademe velký důraz na komplexní a pravidelná školení, 

která společně tvoří systém označovaný jako eDOcation.

Dnešní dny, stejně jako ty budoucí mají bez pochyb společného 

jmenovatele, a tím jsou TECHNOLOGIE. Pochopili jsme to velmi rychle, 

a  proto jsou inovativní nástroje jedním ze základních pilířů finanční 

skupiny eDO. Naše přesvědčení realizujeme díky významným 

investicím do této oblasti.



Ctíme Vaši svobodu podnikání. 

Typy spolupráce

Nezáleží na tom, v  jakém režimu pracujete. Záleží však na tom, že 

ctíme Vaši svobodu podnikání. Stabilní zázemí, rychlé centrální  

procesy a  přehledná pravidla – ve vztazích si dáváme záležet na 

efektivní a fungující spolupráci.

Direct  •  Brokers  •  Franchise



Velké věci dokážete, jen pokud 

vše děláte do nejmenšího detailu.

Obchodní nástroje 

Jako jeden z  technologických lídrů v  oblasti českého finančního 

poradenství poskytujeme nejen propracované offline nástroje určené 

k ulehčení rutinní práce, ale pomáháme i s tvorbou klientského kmene. 

Díky našim webovým rozhraním on-line získáváme klienty s  vybranou 

produktovou preferencí, čímž našim partnerům odpadá starost  

s  vlastní akvizicí. Výhodou takové tvorby klientského kmene je zejména 

možnost cíleného řízení rozložení produkce v  konkrétních typech 

produktů. 



Hypo-portal.cz

Hypo-portal.cz je online srovnávač hypoték, určený pro ty, kteří hledají 

rychlé a přesné porovnání nabídek napříč celým trhem a chtějí si spočítat 

i  orientační výši splátek. Ti, kteří si nechají hypotéku zpracovat našimi 

hypotečními specialisty, ji získají rychleji a bez starostí, neboť za ně vše do 

posledního kroku zařídíme. Vy pak můžete z  pohodlí domova sledovat 

stav zpracování své žádosti v  aplikaci HypoKlient. Inovativní přístup  

a  technologie nás navíc propojují s  obchodními partnery z  oblasti realit 

a  developmentu. Jsme pro ně oporou v  oblasti financování a  řešení 

hypotečních úvěrů.

Konsolidace-portal.cz

Konsolidace-portal.cz je on-line kalkulátor spotřebitelských úvěrů. 

Vyplněním jednoduchého formuláře rychle zjistíte, zda Vaše úvěry lze 

sloučit a kolik tímto krokem ušetříte na měsíčních splátkách. Případně si 

spočítáte, na kolik Vás vyjde úvěr nový.

Real-portal.cz

Real-portal.cz je webové rozhraní umožňující rychle propočítat 

tržní hodnotu nemovitosti. Propočet je přesný zejména díky svému 

specifickému algoritmu kalkulace, který čerpá a  vyhodnocuje data 

z  několika relevantních zdrojů. Pokud máte zájem o  tržní odhad 

a  prodáváte byt nebo dům, jsme schopni Vás propojit s  našimi 

smluvními a  prověřenými realitními specialisty. Ti následně vytvoří 

přesnější a  rozsáhlejší tržní odhad dané nemovitosti a  zároveň Vám 

pomohou i se samotným prodejem.

Invest-portal.cz

Invest-portal.cz je webový portál o ekonomice a investicích. Přinášíme 

informace z  oblasti finančních trhů, investic a  také mapujeme 

ekonomické dění v  České republice i  ve světě. Dáváme Vám navíc 

zdarma možnost nezávisle si srovnat nejrůznější typy spořících 

a investičních nástrojů. Pomocí těchto interaktivních on-line kalkulaček 

a  propočtů dlouhodobě pomáháme s  orientací na finančním trhu.

Obchodní nástroje Obchodní nástroje



Nejsme novými hráči na trhu.  

Tvoříme nový realitní trh.

eDO Reality 

Reprezentujeme zcela unikátní model obchodování s  nemovitostmi. 

Naší ambicí nikdy nebylo vytvořit novou realitní kancelář a  stát se 

tak jedním z mnoha neodlišitelných hráčů na již přesyceném českém 

trhu. Naopak, my sdružujeme ty nejlepší. Ty, kteří vyčnívají. Ty, kteří 

ochraňují své klienty kvalitní právní službou. Ty, kteří mají inovativní 

prodejní systém a  jejich značka je synonymem jistoty a  bezpečnosti 

stejně, jako to vyjadřují nemovitosti samy. A  výhradně s  těmito  

partnery budujeme nejvyšší úroveň českého realitního trhu. 



Fungování

Realitní divize ve spojení s  eDO finance tvoří synergický tandem, 

ve kterém dochází ke spolupráci na obchodních případech, a  tím 

i k maximálně efektivnímu vyřešení Vašich požadavků.

Spolupráce

Spojení financí s  realitami představuje otevřenou spolupráci mezi 

finančním konzultantem a  realitním makléřem, případně realitní 

kanceláří, developerem, projektantem či stavební firmou. Spolupráce  

je postavena na vzájemně výhodném obchodním vztahu 

maximalizujícím ziskový potenciál obou partnerů. Finančník kvalitně 

odbavuje poptávku po financování potřeb spojených s  bydlením 

a svému kooperujícímu partnerovi vyplácí eDO finance smluvně 

danou odměnu. Na druhou stranu naši finanční konzultanti partnerovi 

doporučují zákazníky z  našeho kmene, kteří vyhledávají jeho služby 

tedy chtějí prodat nemovitost, postavit dům, zpracovat projekt stavby. 

A recipročně za to také obdrží odměnu.

eDO Reality
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