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 RE/MAX ® Markasının Tarihçesi
RE/MAX, 1970’lerin başlarında, Dave ve Gail Liniger’in, Gayrimenkul Danışmanlarının bir yönetim 
ücreti ödeyerek ve ofis giderlerinin belli bir oranını karşılayarak, kazandıkları sınırsız kazanç 
sağlayan bir gayrimenkul konsepti geliştirmeleriyle oluşturuldu. Bu konsept sayesinde hem 
tüketicilere en yüksek düzeyde hizmet sağlanıyor, hem de Gayrimenkul Danışmanlarının satış 
çalışmalarının  sağladığı kazancın mümkün olan en yüksek kısmı, yine Gayrimenkul 
Danışmanlarına kalıyordu. Dave ve Gail Liniger bu çalışma konseptine “real estate maximums” 
(gayrimenkulde maksimumlar) adını verdi ve bunun kısaltması olan ayırt edici “RE/MAX” 
markasını  yarattı.
Dave ve Gail Liniger yine markanın ayırt edilmesini sağlayan mavi üzerine beyaz üzerine kırmızı 
yatay şeritlerden oluşan marka tasarımını, bahçe tabelalarında, kartvizitlerde ve tanıtım 
materyallerinde kullanılmak üzere seçti. Bölge Direktörlerinden biri, bir pazarlama denemesi 
yapmak üzere yatay şeritlerden oluşan tasarımı bir sıcak hava balonunun üzerine aktardığında 
RE/MAX sistemi henüz kuruluşunun ilk safhalarındaydı.  Bu ilk balon, 1978 Albuquerque Sıcak 
Hava Balonu Şenliğinde uçurulurken RE/MAX yer ekibi, üzerinde bir RE/MAX Gayrimenkul 
Danışmanının tasarladığı “Above the Crowd!” (Kitlelerin Üzerinde) yazılı ceketler giyiyordu. 
RE/MAX International’ın Denver’daki yöneticileri şerit tasarımlı balonun New Mexico’da tanıtım 
açısından yarattığı etkiyi araştırdıklarında, “Kitlelerin Üzerinde” özgürce uçan sıcak hava balonu 
imgesinin RE/MAX’in bağımsızlığını, özgür ruhunu ve profesyonelliğini temsil ettiğini belirlediler. 
Bundan bir sene sonra Re/Max Colorado kendi balonunu  satın aldı ve Denver bölgesinde bir 
televizyon reklamında kullandı. Bu reklam dört ay yayında kaldıktan sonra gayrimenkul 
şirketlerinin tanınırlığına ilişkin bir kamu araştırması yapıldığında, daha önce 8. sırada yer alan 
RE/MAX’in 1. sıraya sıçradığı tespit edildi. 
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BİLİNİRLİĞİNİZ = MARKANIZ
YATIRIM YAPTIĞINIZ MARKA SİZİN.

MARKANIZI DOĞRU KULLANMALISINIZ.
DAHA ÇOK BİLİNİR DAHA ÇOK 

KAZANIRSINIZ





• RE/MAX MARKANIZIN KULLANIMINDAN SİZ SORUMLUSUNUZ.

• KULLANACAĞINIZ BRANDA , AFİŞ , TANITIM BROŞÜRLERİ , 
KARTVİZİT, TABELA VS ÇALIŞMALARINIZ STANDARTLARA 
UYGUN VE GEREKLİ DURUMLARDA RE/MAX Türkiye 
ONAYINDA OLMALIDIR.

• OFİSİNİZDEKİ PERSONEL VE OFİSİNİZE KATILAN HER BİR 
GAYRİMENKUL DANIŞMANINA BU DÖKÜMANI VERİNİZ.

• VE OFİSİNİZDE MARKA STANDARTLARI EĞİTİMLERİ / 
OTURUMLARI DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.

• HATALI MARKA KULLANIMLARI TANITIM ÇALIŞMALARINIZI 
OLUMSUZ ETKİLER VE RE/MAX Türkiye TARAFINDAN 
SÖZLEŞMENİZE UYGUN KOŞULLARDA CEZAİ YAPTIRIM 
GEREKTİRİR.



. RE/MAX adı ve logolarının kullanımı

RE/MAX markanızın kullanıldığı her yerde ofis adınız geçmelidir.
Her RE/MAX franchise ofisi, “RE/MAX” adını da içeren bir ticari ad 
altında ticari faaliyetlerini sürdürür. Dolayısıyla “RE/MAX” adı bir şirket 
adı içinde kullanıldığında, marka değil, ilgili yerel RE/MAX ofisini 
tanımlayacak bir ticari ad görevi görür. 
Tüm çalışmalarınızda RE/MAX önde ve büyük harflerle olmak kaydı ile 
ofis adınız ilk harfi büyük ve diğer harfler küçük olacak şekilde 
yazılmalıdır.
RE/MAX  yazarken renklerin doğru olması gerekir. 
RE/MAX lacivert yazılamaz. Harfler Kırmızı ve slaş mavi / lacivert 
olmalıdır. Ofis isminiz mavi / lacivert yazılmalıdır. Bunun istisnası sıcak 
hava balonudur, uzaktan görüldüğünde fark edilmesi için REM/AX 
sıcak hava balonunda renkler ters kullanılmıştır. 

DOĞRU

RE/MAX Deniz
Ya da
RE/MAX Deniz

HATALI

RE/MAX Deniz



RE/MAX BALON LOGOSU KULLANIMI
RE/MAX Balonu dikey kullanılmalıdır. 
RE/MAX Balon logoları değiştirilmemelidir. Bu logolar her zaman düz bir arka plan 
üzerinde yer almalıdır. Balonların üzerine metin ya da grafik öğeleri 
koyulamayacağı gibi, arkalarına veya etraflarına da görüntü kalabalığına sebep 
olacak tasarım unsurları eklenemez. 
doğru renkleri taşımalı ve balon sepetinin sağ alt kısmında ® işareti olmalıdır.
Üzerine yazı yazılamaz, ofis adı yazılacak ise balon üzerine kurdele şekli 
eklenmeli ve kurdele çizimi üzerine ofis adı yazılmalıdır. 



RENK KODLARI

RE/MAX renkleri müşteri algısına göre seçilmiş ve akılda kalıcılığı yüksek renklerdir.
Kullandığınız her materyalde renk kodlarının doğru olmasına dikkat etmelisiniz.

Üretici ile renk kodlarınızı paylaşmalısınız.
Renk sıralaması kırmızı – beyaz – mavi değiştirilemez.



Her türlü kişisel tanıtımınızın en önemli beş gereği
 
1. Gayrimenkul Danışmanının ofisinin adı, adresi ve telefon numarası her tanıtım 
malzemesinde ön planda görülmelidir. Sadece Kişisel tanıtım malzemelerine direkt hat veya 
cep telefon numaraları da dahil edilebilir. Ofis telefonu ile birlikte yazılmak şartı ile. 
 
2. Ofisinize ait her tanıtım malzemesinde “Her ofis bağımsız bir franchise işletmesidir.” 
ibaresi net ve okunaklı bir şekilde yazılı olmalıdır.
 
3. Hiçbir tanıtım malzemesinde emlak kelimesi kullanılmamalıdır. Gayrimenkul kelimesi tercih 
edilmelidir.
 
4. Herhangi bir kişisel tanıtım malzemesinde, ödül durumu, başarı, liderlik, satış hacmi vb. 
yer alacak ifade ve iddialar doğruyu yansıtmalıdır. Örneğin: “RE/MAX
Yıldızlar Kulübü Üyesi 2013 , İstanbul  Ciro 2. Si (ocak 2013) gibi.
 
5. RE/MAX adı ve markaları, RE/MAX network’üyle bağdaştırılan yüksek kaliteli gayrimenkul 
hizmetleri imajını zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Gayrimenkul Danışmanları, 
RE/MAX’in adını veya markalarını taşıyan herhangi bir kişisel tanıtım malzemesine alçaltıcı, 
küçük düşürücü, tuhaf veya saldırganca içerik öğeleri ekleyemez.  Örneğin : ACİL ACİL ACİL 
SATILIK , KELEPİR vs.
 
Gayrimenkul Danışmanlarımız ve Brokerlerımız tanıtım araçlarını doğru , RE/MAX kimliğiyle 
ve ulusal reklam imajıyla tutarlı bir şekilde tasarladıklarında, bilinirlikleri profesyonel 
görünümleri artacaktır. 



RE/MAX liler İÇİN STANDART KARTVİZİT ÖRNEĞİ
Müşterinizin zihninde ilk olarak kartvizit ile yer edersiniz, 3 renk kuralına uygun 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

1. RE/MAX kartvizitlerinin üzerinde …@yahoo.com, …@mynet.com,        …@superonline.com, 
…@hotmail.com, …@gmail.com, …@ttnet.net.tr gibi adresler yer alamaz.

2. Standart RE/MAX adresi ofisler için : info@remax-future-ist.com 

                                              kişiler için : aydan@remax-future-ist.com

   *** E-mail adreslerine ofisin  bulunduğu şehrin adı ya da ilk hecesinin konulması gereklidir.

3. Dilerseniz kartvizitinizin arkasına slogan , tanıtım yazısı, görsel , ofisinizin bilgileri vs. 
yaptırabilirsiniz.

mailto:info@remax-future-ist.com
mailto:aydan@remax-future-ank.com


Sadece RE/MAX Broker’ları İçin İkinci Alternatif Olan  
                 Standart Kartvizit Örneği

Sadece 
Broker/Owner’lar 

beyaz kartvizit 
kullanabilir ,

Önerimiz 3 renk 
kurumsal kartviziti 

kullanmanız.

 Danışmanlar sadece kırmızı-beyaz-mavi renkli olanı kullanırlar.
 
 Kartvizit ebadımız 51 mm x  89 mm'dir.
 



RE/MAX Satılık – Kiralık Branda Kullanımı

RE/MAX tabela ve brandaları RE/MAX Grafik Standartlarına uygun olarak yaptırılmalıdır. 
Kişisel insiyatife göre branda üzerindeki yerleşim düzeni değiştirilemez.

 Branda ve afişlerde asla cep telefonu kullanılamaz ofisin sistemdeki telefon numarası 
yazılmalıdır. 

 Branda üzerinde danışmanın sadece ismi yazmamalı. İsim - soyisim okunaklı ve tam 
olmalı.

 Üç renk şerit ( kırmızı – beyaz – lacivert ) sırası değiştirilemez ve her üçünün 
yüksekliği eşit olmalıdır.

 Balon logosu daima sol tarafta, kırmızı ve beyaz şerit üzerine eşit şekilde standart 
görsel ile yerleştirilir.

 Daima ilk harfler büyük diğer harfler küçük yazılır.Yazı helvetica bold.

 Resim dekupe olmamalıdır.



RE/MAX Satılık – Kiralık Branda/Afiş 
Web Sitesi Yerleşimi

Zemin Reflex Blue
Telefon numarasının altına ofis web 
sitesi adresi

I )   Daima ilk harfler büyük diğer harfler küçük yazılır.

II )  Yazı tipi helvetica bold’dur. ( Arial yazı tipine benzer. )



RE/MAX Ofisten Satılık-Kiralık Branda/ Afiş 
Örneği

Ofis ismi;

RE/MAX Grup

şeklinde de 
yazılabilir. 

I )   Daima ilk harfler büyük diğer harfler küçük yazılır.

II )  Yazı tipi helvetica bold’dur. ( Arial yazı tipine benzer. )

Telefon numarasının altına ofis web sitesi adresi



RE/MAX Satılık – Kiralık Branda/Afişte Portföy Bilgisi 
(Konut & Ticari) 

Zemin beyaz, 
186 PSM Kırmızı yazı

Örnek; yükseklik

180 cm ise her bir 
dilim 60 cm 

4. Beyaz alan;

2/ 3 yükseklik

40 cm olur
Portföy Özellikleri Bilgisi

 Anlaşılmazı ortadan kaldıracak ayırt edici özellikler

300  cm



RE/MAX Satılık – Kiralık Branda/Afiş
Portföy Bilgisi Açıklamaları

Portföy Özelliklerinde Yazılabilecekler
Örnek

Portföy Özelliklerinde Yazılamayacaklar
Örnek

  180 m2 dükkan
  3500 m2 Fabrika
  1000 m2 6 kat
  4 kat Triplex
  6 katlı bina
  2.Derece tarihi eser
  744 m2 imarlı arsa
  Villa
  Köşk
  2 kat işyeri
  Depo
  Ofis Katları
  120 m2 sıfır daireler 

  Kelepir
  Acil
  Fiyat Bilgisi 
  Fırsat
  Problemsiz
  Tam size uygun
  Harika
  Yatırımlık
  Komple
  Ucuz
  Manzaralı
  1.El – 2.el
  Dr. dan
  Bankasız kefilsiz hemen tapu
  Peşin fiyatına taksitle
  Cazip Fiyatlarla



RE/MAX Satılık – Kiralık Branda/Afiş
Portföy & SMS Bilgisi

Zemin beyaz, 
Portföy bilgisi yazı rengi 
186 PSM Kırmızı

Zemin beyaz
SMS bilgisi yazı rengi Reflex Blue

 Portföy Özellikleri Bilgisi

 Portföy bilgisi yok ise SMS 
   bilgisi üst alanda kırmızı yazı ile  
   kullanılmalıdır.

remax.com.tr deki sözleşmeliler 
   için SMS kullanımı olabilmektedir.

 Zorunlu değildir, alternatiftir.

 Ofis ismi ile yapılacak görsellerde
    de kullanılabilir

 Müşteri SMS kullanımı sonucu;
   GD cep telefonuna ve ofise mail    
   adresine  müşteri bilgisi gider.
   Müşteri datası oluşur.

123456



RE/MAX Satılık – Kiralık Branda/Afiş 
QR Kod Bilgisi

     
Portföy Özellikleri

 Portföy Bilgisi, SMS ve QR kodunun 3’ü de kullanılacaksa; 

      Aşağıdaki alanda SMS ve QR kodundan biri tercih edilmelidir.

  Şayet Portföy Bilgisi yok ise üst alanda SMS, alt alanda QR kodu kullanılabilir. 

  QR kodu; zorunlu değil, alternatiftir. İlgili web sitelerinden alınabilir. Müşteri cep telefonunda 

     QR kodu okuma için destekleyici  uygulamanın olması önemlidir.

123456



RE/MAX Satılık – Kiralık Dikey Afiş Çalışması

     Dikey Afiş Çalışması;

  Sadece ofis ismi ile kullanılır.

  Kullanılacak alana göre özelleştirilmiş 
     ölçü ile çalışılır.
  Portföy özellikleri, SMS ve QR kod 
     uygulaması yapılamaz.

  Kullanım şartı;

    Yerel Yönetimin dış cephede branda 
    çalışmasına izin vermediği alanlarda    
    olabilecektir.
    Bunun için site yönetimi kararı RE/MAX    
    Türkiye’ye gönderilir ve alınan onay     
    sonrasında dikey afiş çalışması yapılabilir.
    Onaysız çalışmalarda cezai şart ücreti    
    uygulanır.

 Önceliğimiz,  3 e 5 yatay çalışmadır.



Satılık tabelaları sadece  
3 birim X 5 birim 
oranında olmalıdır, 
tabelanın içindeki içerik 
değiştirilemez, başka 
firmalarla olan 
işbirlikleri, 
sponsorluklar firma 
isimleri tabelada yer 
alamaz.



YANLIŞ

Hiçbir RE/MAX 
Profesyoneli Hürriyet 
emlak.com ve 
benzerlerinin afişlerini 
kullanmaz



Tabelalara CEP TELEFONU YAZILMAZ. 
Ofisin sisteme kayıtlı olduğu telefon yazılır.

YANLIŞ

Tabelada SADECE İSİM yazmaz, İSİM ve SOYADI 
birlikte yazılır.
Aynı tabela/branda/afişte iki kişinin adı yer almaz.

Satılık/Kiralık 
yazısı bir 
arada 
yazılamaz.



Satılık RE/MAX Brandasının Yapıldığı 
Malzemeler

YANLIŞLAR DOĞRULAR

• Kağıt

• Karton

• Mukavva

•  Branda

•  Forex

•  Plexi 



Satıldı-Kiralandı Örnek Çalışma



Tabela Standartları

Yazı tipi: Helvetica 
Malzeme: tabela yapımında kullanılan malzemelerin seçimi alüminyum, Forex , Polikarbon bazlı 
olmalıdır. Kağıt ahşap ve saç gibi malzemeler dayanıklı olmadığından tavsiye edilmez.
Standart tabela ölçüsü 3 birime 5 birim olmalı, 45 x 76g cm önerilen ölçüdür.
(3 x 15 yatay şerit , 5 x 15 dikey şerit)
Tasarım: 3 şerit aynı yükseklikte olup kırmızı beyaz lacivert şeklinde dizilmelidir.
RE/MAX Sıcak hava bolunu logosunun kullanımI standarda uygun olmalıdır, balonda mutlaka 
REGISTER kullanılmalıdır.
Kırmızı Şerit: kırmızı şeritte yer alan yazılar beyazdır. Birinci satırda RE/MAX Logosu yer alır.
Beyaz Şerit: Beyaz şeritte yer alan yazılar lacivert kullanılır. Birinci satırda RE/MAX Franchise 
ofisinin unvanı birbirine hizalı olmalıdır. İkinci satırda 
‘Her Ofis Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir’ yazmalıdır.
Lacivert şerit: yazılar beyazdır. Telefon numarası alan kodu ile yazılır. Alan kodu baz alınmadan 
ortalanmalıdır. 
 
RENK KODLARI:
Kırmızı PMS 186
Mavi: Reflex Blue
      
CMYK kodları
Kırmızı – 4 – 99 – 82 – 1
Mavi – 100 – 89 – 28 – 14



Tabela Örnek Çalışma



Yarı Saydam Cam Kaplama Örnek 

Ofisinizin cam kaplama örneğini 
yapılmadan önce mutlaka
RE/MAX Türkiye den onay alınız.



Yarı Saydam Cam Kaplama Örnek 



Araç Giydirme Örnek 
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