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About me
I have been involved with real estate most of my life, (since
the age of 18, 1978). I have owned and operated a real estate
company since the early 1980's, and helped thousands of
families with their real estate needs during my real estate
tenure.
I teach and coach real estate agents around the U.S. and
internationally on marketing and technology concepts. I also
speak for Associations and Company Inspirational and
Marketing events.
I am a senior GRI (Graduate REALTORS Institute) instructor for the Missouri Association of REALTORS, and the Arkansas
Association of REALTORS. I am also an instructor for the Council of Real Estate Brokers and Managers, CRB, in Chicago,
IL.
I am the author of seven books, and creator of the "5-Minutes Series" of books for real estate professionals. I also
write for the National Association of REALTORS online magazine, "Sales Coach" column, and serve as a consultant and
influencer for Hewlett Packard (HP).
I live and breathe real estate and love to help brokers and agents with technology and marketing applications, as well
as encouraging and inspiring others to help Move Mountains.
Specialties: Here is a list of some of the topics I speak about:
Technology – How to Save Time, and Make More Money
Microsoft Office Training
Marketing
How to Win With Social Media
SEO Ideas
WordPress – Basic and Advanced
Facebook
LinkedIn
Brokerage Topics
Writing
Motivation
Christian Motivation
Encouragement

За мен
Занимавам се с недвижими имоти през по-голямата част от живота си (от 18 -годишна възраст, 1978 г.).
Притежавам и управлявам компания за недвижими имоти от началото на 80-те години на миналия век и за това
време съм помогнал на хиляди семейства да намерят своето решение, свързано с недвижимите имоти.
Преподавам и обучавам агенти на недвижими имоти в САЩ и по света по маркетинг и информационни
технологии в бизнеса с недвижими имоти. Лектор съм на няколко конгреса на Националната асоциация на
реалторите (NAR) и преподава в Ресурсния център за технологии на NAR.
Аз съм старши GRI (Graduate REALTORS Institute) инструктор към Асоциацията на риалторите в Мисури и
Асоциацията на риалторите в Арканзас. Също така съм инструктор към Съвета на брокерите и мениджърите на
недвижими имоти, CRB, в Чикаго, Илинойс.
Аз съм автор на седем книги и създател на „5-минутната поредица“ от книги за професионалисти в областта на
недвижимите имоти. Списвам колонката „Sales Coach“ за онлайн списанието на Националната асоциация на
реалторите (NAR) и работя като консултант и инфлуенсър към Hewlett Packard (HP).
Недвижимите имоти са моят живот и обичам да помагам на брокери и агенти в използването на технологии и
маркетингови приложения, както и да насърчавам и вдъхновявам другите да се справят и с невъзможното.

Ето и част от темите на обученията, които провеждам:
Технологии - Как да спестите време и да спечелите повече пари
Обучение за Microsoft Office
Маркетинг
Как да спечелите благодарение на социалните медии
SEO идеи
WordPress – за начинаещи и напреднали
Facebook
LinkedIn
Теми, свързани с брокерските услуги
Писане
Мотивация
Християнска мотивация

