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Liliana Pinto - Chefe Equipa  
                              
Sou Liliana Pinto, nasci e cresci em França, tenho formação na área comercial
e administrativa. Com mais de 30 anos de experiência na área comercial, em
contacto com clientes de vários países entre os quais França, Espanha,
Inglaterra, Angola, Brasil, Israel e Portugal que desde então se tornaram
amigos. O meu sucesso vem do meu profissionalismo, da minha dedicação, do
meu respeito e também minha seriedade. Os prémios obtidos ao longo do
meu percurso profissional são o reflexo do meu trabalho, só possível devido à
confiança depositada pelos meus clientes, amigos e parceiros de negócios. 
As nossas casas são um dos bens mais valiosos que possuímos, onde se
encontram as nossas memórias e grande parte do nosso investimento, então,
para comprar e vender é preciso trabalhar e confiar nos melhores
profissionais. Deixe nas nossas mãos o processo de compra ou venda do seu
imóvel e com o nosso know-how,  terá um Serviço de Excelência prestado
pelos melhores profissionais do mercado.
Espero que a informação contida neste dossier ajude a esclarecer as suas 
 dúvidas, que certamente terá no complexo processo de venda do 
seu imóvel. 
O processo de venda do seu imóvel, está assente em dois pilares
fundamentais, vender pelo melhor preço de mercado no menor tempo
possível. É com base neste principio que irei focar 
toda a minha estratégia comercial.
 
Com os meus melhores cumprimentos,
  

Quem Somos?
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Miguel Saraiva - Assistente Administrativo

Susana Pires - Marketing

Beatriz Gomes - Fotografia e Video
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O Grupo G4 surgiu em junho de 2008 e conta já com 13 anos de
profissionalismo no Mercado Imobiliário.
Associado à marca RE/MAX (a maior Imobiliária no Mundo), presente no
mercado português desde 2000 e Líder no Mercado Nacional, o Grupo g4 tem
actualmente 4 Agências em zonas previligiadas da cidade de Lisboa.

Actualmente, conta com mais de 200 consultores na área da grande Lisboa
formados e qualificados para proporcionarem um serviço profissional e de
excelência a todos os seus clientes. Somos exímios no compromisso e em
encontrar as melhores soluções para quem nos procura!

O grupo de agências RE/MAX G4 apoiam-se no profissionalismo, rigor e
dedicação de todos os associados e colaboradores que, em equipa, todos os
dias sem exceção, têm como objetivo a satisfação dos clientes.
Devido a uma excelente localização e a um árduo trabalho de prospeção,
posicionamento e angariação por parte dos consultores, o Grupo RE/MAX G4
tem como principal objectivo ser líder, crescendo em zonas privilegiadas 
de Lisboa.

Porque o mercado é cada vez mais competitivo e só os melhores se
distinguem, apostamos na profissionalização de toda a equipa, especialistas
em Marketing Imobiliário e devidamente licenciada pelo INCI para o exercício
desta atividade, permanecendo em constante formação de forma a
acompanhar o mínimo pormenor as suas exigências.

Apresentação Grupo G4

5



O GRUPO G4 é composto por 4 agências em Lisboa

RE/MAX NEW CYCLE . RE/MAX RIO. RE/MAX OCIDENTAL . RE/MAX CAIS.

O maior grupo imobiliário de lisboa

 

Grupo G4

+ 351 968 184 149 Lmmdpinto@remax.pt

TOP 5 NACIONAL EM
TRANSAÇÕES & NEGÓCIOS

 
 

O Grupo G4 foi reconhecido pela RE/MAX PORTUGAL em 2019
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DEFINIÇÃO DO VALOR DE VENDA DO SEU IMÓVEL
  
Saiba quanto vale o seu imóvel, através da elaboração de um estudo de
mercado por análise comparativa de mercado (gratuito)
 

GESTÃO PROCESSUAL
  
Análise e levantamento de toda a documentação
Acompanhamento no crédito bancário pela nossa equipa financeira.
Coordenação de todo o processo e acompanhamento até a escritura.
  

OFERTAS COM O MEU SERVIÇO:
 
Organização de toda a documentação
Oferta do estudo de mercado
Oferta de reportagem fotográfica profissional / Virtual Tour / Video
Partilha com todas as agência Imobiliárias com licença AMI válida
Gestão comercial ( disponibilidade no atendimento e na realização de visitas).
Parceria com atelier de arquitectos e empresas de remodelação com
elaboração de projectos e orçamentos grátis.
Plano de Marketing
Marketing Digital
Flyers de publicidade e promoção
Divulgação em sites nacionais e estrangeiros

Conheça os nossos serviços:
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Iremos mantê-lo regularmente informado sobre a situação de venda e dos
contactos que vão sendo estabelecidos.
 
Será sempre informado previamente antes de qualquer visita.
 
Além dos contactos telefónicos, entregarei relatórios mensais onde constarão
os relatórios de visitas efectuadas ao seu imóvel, actividades de promoção
realizadas, propostas de preço recebidas e opiniões dos reais compradores do
seu imóvel.

Relatórios de actividade
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Evolução mensal imóvel
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Documentação necessária:
Caderneta predial actualizada

Certidão de Teor (cópia simples)

Licença de Utilização

Certificado Energético válido

Planta do Imóvel (incluindo da garagem, parqueamento e arrecadação)

Planta de Localização

BI’s e NIF dos proprietários (ou seus representantes)

Para Empresas:

Certidão do Registo Comercial, BI e Contribuinte de quem obriga Sociedade

RCBE - Registo Central do Beneficiário Efetivo
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Angariação em
 Exclusivo e as suas

vantagens

O Consultor Imobiliário está altamente motivado pela segurança que tem em
receber o retorno do seu investimento, e ao mesmo tempo está ciente de que
será o responsável por tudo o que acontecer durante o período de vigência do
contrato. Como responsável, irá certificar-se de que toda a informação
referente ao imóvel é passada de forma coerente para o mercado.
        
Com o contrato de exclusivo, a agência é responsável pela identificação de
todos os compradores que visitam o seu imóvel e o seguro de responsabilidade
civil (obrigatório na actividade) pode ser accionado sempre que se justifique.
        
O seu Consultor Imobiliário não só irá tentar encontrar um comprador para o
seu imóvel, como também avisará outros agentes de outras imobiliárias para
que tenham conhecimento. Numa angariação aberta, o Consultor Imobiliário
não se preocupará demasiado pois não tem segurança de receber a sua
comissão, por isso tentará mais facilmente encontrar outra angariação aberta
para a qual tenha um comprador.
          
O proprietário estará em contacto apenas com um Consultor Imobiliário. Ele
será o responsável pela venda do seu imóvel, e só ele comunicará consigo
durante o processo de venda, e será sempre o mesmo no acompanhamento.
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Factos reais da angariação em exclusivo

Quem é o responsável pela venda do seu imóvel ?
O consultor angariador!
  
Irá este consultor fazer um esforço maior para vender o imóvel que está
angariado em exclusivo, ou em aberto ?
                  
Naturalmente que o esforço maior será para a angariação exclusiva, já que ele
terá a segurança de receber o retorno do seu investimento de esforço, tempo e
dinheiro, mesmo que seja outro vendedor a vendê-lo.
 
Então e os outros consultores ?
          
Os outros receberão metade da comissão, usufruindo assim do trabalho do
agente angariador, pois não se esforçam tanto na promoção do imóvel.
 
Qual o nível de motivação conjunto para vender o seu imóvel ?
 
Muito alto.
 
Se o consultor não tiver um comprador para o imóvel que angariou, irá
preocupar-se em encontrar um?
 
Sem dúvida, não só tentará encontrar um comprador o mais rápido
possível,como avisará os colegas para o fazerem, e fará divulgação junto de
outras imobiliárias, onde se dispõe a dividir em 50% a sua comissão.
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Factos reais da angariação em aberto
 
Quem é o responsável pela venda do seu imóvel?
 
Vários consultores imobiliários têm esta angariação e ninguém se sente
responsável.
 
Todos vão receber comissão?
 
Não, apenas aquele que fizer a venda.
 
Então e os outros?
 
Terão estado a trabalhar para nada!
 
Qual o nível de motivação conjunto para vender o seu imóvel?
                                                   
Muito baixo.
 
Se o consultor não tiver um comprador para o imóvel que angariou, irá
preocupar-se em encontrar um?
           
Provavelmente não… para que irá preocupar-se demasiado sem que tenha
segurança de receber a sua comissão pelo trabalho desenvolvido?
 
O melhor será ir buscar outra angariação não exclusiva para a qual tenha um
comprador (pensa o consultor )
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Conclusão Final

Exclusivo:
     
O consultor partilha a angariação exclusiva com um grupo de consultores, com
o qual tem uma relação profissional diária, mesmo sendo de outras agências.
        
O proprietário trata apenas com um consultor angariador, e este representa e
defende os seus interesses, na venda do seu imóvel.
 
O proprietário recebe um melhor serviço e uma melhor representação com
uma angariação exclusiva do que com uma angariação aberta.
 

Aberto:
       
Numa angariação aberta o proprietário trata com todos os consultores que têm
o seu imóvel, e nenhum deles o representa ou sente a responsabilidade de
defender os seus interesses.
         
O consultor não se sentirá responsável no caso de proprietário não conseguir
atingir o seu objectivo - uma vez que poderá não ser ele a vender.

Neste caso não receberá qualquer comissão.
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O Contrato de Mediação Exclusivo, ao contrário do que muitas agências 
tradicionais defendem, não obriga a que seja a agência angariadora a vender.
  

A exclusividade é pedida na promoção do imóvel e, como tal, a agência
promotora pode partilhar a sua comissão com qualquer consultor ou outra
agência

Partilha
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ESTUDO DE
MERCADO

RECOLHA , ANALISE  E
TRATAMENTO DE

DOCUMENTOS

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA
PROFISSIONAL/ VIRTUAL

TOUR E FOTO 360º

REDES SOCIAIS 

PUBLICAÇÃO SITE REMAX E
PORTAIS NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

SAFARI PARA COLEGAS
MONTRAS E FLYER DE

PUBLICIDADE

VISITAS

NEGOCIAÇÃO

VENDIDO

As Etapas
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Exmo.
Senhor Proprietário,
 
 Espero que esta apresentação, tenha contribuído para um melhor
conhecimento sobre a RE/MAX NEW CYCLE, e sobretudo sobre a  minha pessoa  
e acerca dos serviços da Equipa Liliana Pinto. Estou preparada para lhe prestar
um serviço de excelência, e proporcionar-lhe o melhor negócio, quer seja na
compra como na venda de imóveis.

Pretendo ajudar e deixa-lo livre de preocupações, antes, durante e depois da
transação.
 
Com a minha experiência profissional e competências, posso promover com
destaque a venda do seu imóvel.
 
Mais do que lhe prestar um serviço de excelência na área da mediação
imobiliária, pretendo criar com todos os proprietários, uma parceria sólida,
profissional e numa relação de confiança.
 
Estarei no futuro ao dispor, para dúvidas adicionais que me
pretenda colocar para esclarecimento.
 
A apresentação que foi feita, será certamente o início de uma
futura colaboração, que irá criar mais valias comuns.
 
Agradeço a atenção dispensada,
  
Os meus melhores cumprimentos
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