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CIPS, e-PRO, TRC, AHWD, ITI, GRI,  

ABR, SRS, RENE, C-RETS, CRB, C2EX 
 

Zola moved to the Orlando area from New York City in 
2000. Prior to that he was in hospitality management, 
the profession in which he had earned his degree in his 
native country of Hungary. His passion for real estate 
began in his mid-twenties when he purchased his first 
investment property in Pennsylvania.  

Once in Orlando, he discovered real estate was his true 
calling and since then has energetically built a thriving 
practice, serving both local and international clients in 
selling, buying, and investing in beautiful Central Florida 
or abroad for 14 years.  

In 2015, he seized the opportunity to help open up, 
build and manage a real estate office that has attracted 
150 associates in the first two years. And, while he 
enjoyed the challenges of managing a vibrant 
brokerage, he found his true calling when he 
transitioned to his current role in the firm as both a 
practitioner and the designated coach and mentor to 
his fellow sales associates. He also coaches individual 
real estate agents and brokerages for maximum 
profitability. Zola actively teaches various NAR and REBI 
designation courses, real estate board leadership and 
facilitate strategic planning sessions.  

Zola is member of both the National Association’s CIPS 
Faculty and the Florida Realtors® Faculty. An active 
volunteer leader, he was the 2014 President of the 
Orlando Regional Realtors® Association and was the 
2015 Florida Realtors® District 12 Vice President and is 

През 2000 г. Зола се премества да живее от Ню Йорк 
в района на Орландо. Преди това той се занимава с 
хотелиерско управление – специалността, която е 
завършил в родината си Унгария. Страстта му към 
недвижимите имоти започва в средата на 
двадесетте му години, когато купува първия си 
инвестиционен имот в Пенсилвания. 
В Орландо той открива, че недвижимите имоти са 
истинското му призвание, и оттогава в продължение 
на 14 години енергично изгражда процъфтяваща 
кариера, обслужвайки както местни, така и 
международни клиенти при продажба, покупка и 
инвестиране както в красивата Централна Флорида, 
така и в чужбина. 

През 2015 г. Зола се възползва от възможността да 
помага за откриването, изграждането и 
управлението на офис за недвижими имоти, който 
привлича 150 сътрудници през първите две години. 
И макар  да му харесва да се справя с 
предизвикателствата при управлението на 
динамична брокерска компания, той открива своето 
ново призвание, като поема сегашната си роля на 
треньор и наставник на своите колеги сътрудници по 
продажбите. Също така обучава отделни агенти за 
недвижими имоти и брокерски услуги да постигат  
максимална доходност. Той активно води различни 
курсове за Американската асоциация на реалторите 
NAR и дезигнационните курсове на асоциирния към 
NAR институт REBI, участва като водещ лидер в 
различни управленчески бордове за имоти и 



a member of the 2022 NAR Board of Directors. In 2011 
he was honored to be named as Orlando’s Realtor® of 
the Year.  

In 2011 he was tapped to chair NAR’s International 
Local Council Forum and in 2012 was named Chairman 
of the Florida Realtors® Global Networking Forums and 
subsequently as its 2014 Global Business Committee 
Chairman. In 2016 he chaired NAR’s Global Business 
Alliance committee and was the NAR Global 
Coordinator for Central/Eastern Europe (2015-2020) 
where he oversees and directs the efforts of NAR’s 
representatives to those countries. He is currently 
serving as 2021 Chairman of REBI Global Alliances 
Committee and REBI Board of Directors. A past 
chairman of ORRA’s International Council, he also 
served as the 2013 Chair for NAR’s CIPS Advisory Board.  

A talented and energetic instructor, Zola is a graduate 
of the Florida Realtors® Instructor Training Institute and 
has taught numerous NAR certification and designation 
courses locally, nationally, and internationally. He is 
currently certified to teach the CIPS, ABR, SRS, CRB, 
RENE, C-RETS and GRI courses and working with several 
real estate associations and providing leadership 
trainings. In addition, he has made numerous 
presentations, consulting on a variety of topics such as 
how to organize and grow global councils, local 
associations abroad and the many cultural variations 
and challenges faced by today’s practitioners. He has 
been named the 2021 Educator of the Year Award by 
Orlando Regional Realtor® Association.  

In addition to his professional designations, Zola is a 
graduate of Orlando Regional Realtor® Association 
Making of a Leader program, a 2010 graduate of the 
Florida Realtors® Leadership Academy and a 2011 
graduate of NAR’s Leadership Academy. In addition, he 
completed the Professional Property Management 
Program through the National College of Appraisal and 
Property Management Institute.  

 

стратегическо планиране. Зола е член както на 
съвета на професионалните лектори за CIPS на NAR 
и на Florida Realtors®. Като активен лидер на 
доброволци той е избран през 2014 г. за  президент 
на Регионалната асоциация на брокерите в 
Орландо, а през 2015 г. и за вицепрезидент на 
Florida Realtors® District 12. 
През 2011 г. той е удостоен с честта да бъде обявен 
за Realtor® на годината в Орландо. През същата 
година е избран за председател на Международния 
форум на местния съвет на NAR, а през 2012 г. е 
назначен за председател на Форумите за глобални 
мрежи на Florida Realtors® и впоследствие през 2014 
г. е избран за председател на неговия Глобален 
бизнес комитет. Бивш председател на 
Международния съвет на ORRA, той също така е бил 
председател на Консултативния съвет на CIPS на NAR 
за 2013 г. През 2016 г. Зола председателства 
комитета на Глобалния бизнес алианс на NAR и става 
NAR Global Координатор за Централна/Източна 
Европа (2015-2020), където наблюдава и насочва 
усилията на NAR за представителност в тези страни. 
Председател на REBI Global Alliances за 2021 г. и член 
на Съвет на директорите на REBI. Зола е обявен за 
„Обучител на годината“ за 2021 г. от Orlando Regional 
Realtor® Association, а през 2022 г. е избран за член 
на Съвета на директорите на NAR.  
Талантлив и енергичен инструктор, Зола е завършил 
Института за обучение на инструктори на Florida 
Realtors® и е преподавал множество курсове за 
сертифициране и дезигнация на NAR на местно, 
национално и международно ниво. Сертифициран 
да преподава курсовете по CIPS, ABR, SRS, CRB, RENE, 
C-RETS и GRI, работи с няколко асоциации за 
недвижими имоти, на които предоставя обучения за 
лидерство. Освен това той е направил множество 
презентации, консултации по различни теми, като 
например как да организираме и развиваме 
глобални съвети, местни асоциации в чужбина и 
многото културни вариации и предизвикателства, 
пред които са изправени днешните практикуващи.  
В допълнение към професионалните си изяви Зола 
е завършил програма за управление на недвижими 
имоти към the National College of Appraisal and 
Property Management Institute. 

 

 

 

 
 


