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KIM JESTEŚMY

Międzynarodowe Stowarzyszenie Specjalistów Home Stagingu IAHSP® jest
stowarzyszeniem non-profit założonym w 2018 roku w celu wspierania
specjalistów z branży Home Stagingu w całej Europie oraz dostarczania
wartościowej wiedzy specjalistom z branży nieruchomości na temat wielu
namacalnych korzyści, jakie usługi Home Stagingu przynoszą w sektorze
mieszkaniowym i komercyjnym zarówno w transakcjach sprzedaży
mieszkań, jak i najmu.

Jesteśmy europejskim siostrzanym Stowarzyszeniem IAHSP®, pierwszym
stowarzyszeniem branżowym, które od 1999 roku wyznacza standardy
doskonałości i etyki w branży Home Stagingu.



MISJA

Wspieranie naszych członków 
za pomocą stałej, bezpłatnej
edukacji, a także zapewnienie
unikatowego networkingu 
i możliwości biznesowych.

WIZJA

Przyniesienie zasłużonej
wiarygodności i
rozpoznawalności branży Home
Stagingu w Europie i na świecie.



EDUKACJA DOSKONAŁOŚĆ ETYKA



www.fiabci.org

EAHSP jest dumne z bycia bezpośrednim członkiem FIABCI
Założona w 1951 roku w Paryżu, FIABCI jest ogólnoświatową biznesową

organizacją networkingową dla wszystkich profesjonalistów związanych z branżą
nieruchomości.

 
Misją FIABCI jest zapewnienie dostępu i możliwości 

specjalistom z branży nieruchomości zainteresowanych zdobywaniem wiedzy,
dzieleniem się informacjami i prowadzeniem międzynarodowego biznesu ze sobą.

https://www.fiabci.org/


www.cepi.eu
EAHSP jest dumne z tego, że jest wyłącznym partnerem wiedzy o Home Stagingu dla CEPI.

 
CEPI powstała w Brukseli w 1990 roku jako międzynarodowa organizacja non-profit. 

Jej członkami są krajowe stowarzyszenia z siedzibą w Europie reprezentujące agentów nieruchomości 
i zarządców nieruchomości. Misją stowarzyszenia jest wspieranie europejskich i transgranicznych
transakcji na rynku nieruchomości poprzez rozwijanie pracy i działalności specjalistów z branży

nieruchomości z myślą o interesach konsumenta.
Stowarzyszenie ma na celu podnoszenie standardów w zawodach związanych z nieruchomościami,

promując, aby pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami było
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów o wysokich standardach etycznych.

https://www.fiabci.org/


KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

Przynależność do grupy światowej klasy 

Stała bezpłatna edukacja

Profil na stronie eahsp.eu

Możliwość użycia logo EAHSP do własnych celów promocyjnych

Możliwość dołączenia do oddziału EAHSP, tam gdzie jest to możliwe

Udział w corocznym projekcie WWSSW®

Możliwość dołączenia do IAHSP® INTERNATIONAL w specjalnej rocznej kwocie  

Dostęp do comiesięcznego Newslettera
Zniżki od dostawców i partnerów EAHSP

Konferencja EAHSP i Expo w specjalnej cenie dla członków

Możliwości networkingu online oraz stacjonarnego na poziomie globalnym 

Dostęp do wielu zamkniętych grup na Facebooku

Koszt rocznego członkostwa w EAHSP : 150 euro

Ważność: 365 dni od daty rejestracji

http://eahsp.eu/


KODEKS ETYKI EAHSP

UCZCIWOŚĆ - PROFESJONALIZM - POUFNOŚĆ - ETYKA

Wszyscy członkowie EAHSP są zobowiązani do prowadzenia działalności
w sposób profesjonalny i z pełnym poszanowaniem Kodeksu Etyki, 
który został przyjęty w celu ochrony standardów zawodowych, członków
EAHSP i ich klientów.



Fundacja IAHSP® jest poświęcona
służbie potrzebującym wsparcia 
i pomocy w naszych
społecznościach w Stanach
Zjednoczonych i na całym świecie.
Naszą misją jest zmieniać i
ubogacać życie przez magię
Home Stagingu.

Wydarzenie World Wide Staging
Service Week®  jest
organizowane co roku we
wrześniu. Podczas niego
członkowie EAHSP i IAHSP®
biorą udział w tej wspólnej
inicjatywie pomagając tym, którzy
są mniej szczęśliwi.

Myślenie globalne, działanie
lokalne!

WIĘCEJ O IAHSP®
FOUNDATION



IAHSP®, Międzynarodowe Stowarzyszenie Specjalistów w Home
Stagingu jest największym i najdłużej działającym stowarzyszeniem
branżowym Home Stagingu z tysiącami członków na całym świecie. 
Od 1999 r. IAHSP® poświęca się  edukacji i doskonaleniu
profesjonalistów z branży Home Stagingu, ponieważ to oni
przygotowują domy do sprzedaży.

WIĘCEJ O IAHSP® INTERNATIONAL



7 złotych zasad Home Stagingu

CZYSTOŚĆ
ODGRACANIE
KOLOR
KREATYWNOŚĆ
KOMPROMIS
KOMUNIKACJA
ZAANGAŻOWANIE

Twórczyni Home Stagingu

Barb Schwarz 



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Członkostwo i pytania ogólne: info@eahsp.eu

Kwestie administracyjne: admin@eahsp.eu

Zapytania dotyczące partnerstwa/sponsorowania:
partnerships@eahsp.eu

WWSSW: wwssw@eahsp.eu

Cele instytucjonalne: president@eahsp.eu

@eahsp.eu

EAHSP

EAHSP
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Obsługujemy europejską 
branżę Home Stagingu 

od 2018 roku



DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!
www.eahsp.eu

https://www.eahsp.eu/join/

