CONSULTORES
IMOBILIÁRIOS
Apoio Administrativo na Dinamização de Negócios
Simplifique o seu dia-a-dia e foque-se no que realmente é importante, o seu Negócio!

A solução à sua medida
e à sua imagem

O QUE FAZEMOS:
•

CENTRALIZAMOS a INFORMAÇÃO num SÓ LOCAL

•

TEMOS o CONHECIMENTO e a PRÁTICA de trabalhar nas plataformas do
iConnect e do iWork

•

INSERIMOS os SEUS IMÓVEIS na base de dados

•

EXPLORAMOS e POTENCIAMOS as FUNCIONALIDADES do iConnect para uma
maior divulgação dos seus imóveis

•

CRIAMOS as BUSCAS DINÂMICAS

•

ENVIAMOS para os SEUS CLIENTES as melhores e as mais adequadas
SUGESTÕES de imóveis

•

FAZEMOS o FOLLOW’UP telefónico

•

GERIMOS e SEGUIMOS os seus PEDIDOS de SITE de forma a responder
rapidamente às solicitações dos clientes

•

GERIMOS a SUA AGENDA

•

ADAPTAMO-NOS à SUA FORMA de TRABALHAR

•

MARCAMOS as SUAS VISITAS - PORQUE FALAMOS com os SEUS CLIENTES e
com os SEUS COLEGAS

•

PREENCHEMOS e REGISTAMOS os RELATÓRIOS de VISITA para que tenha tudo
organizado

•

FAZEMOS PROSPEÇÃO de IMÓVEIS

•

DESENVOLVEMOS e CRIAMOS Ações de WEB MARKETING (Newsletter’s, SMS
Marketing, Gestão de Redes Sociais)

•

SOMOS REVENDEDORES da Google (contas de email profissional) e Zoho (CRM,
Email Marketing)

Porque vamos ser a sua equipa, o seu suporte;
Damos-lhe tempo para pensar em grande

Na Next Step oferecemos de forma consistente,
as soluções mais eficientes e inovadoras para gerar
os melhores resultados aos nossos clientes!
Acrescentamos valor porque os nossos serviços são:
#PERSONALIZADOS – Elaborados à imagem e ao ritmo do seu negócio
#ADAPTADOS – Soluções ajustadas com resultados práticos e rápidos
#ECONÓMICOS – Aumentam a sua rendibilidade empresarial
#PRÓXIMOS – Acompanhamos e fazemos follow’up
#SEGUROS – Confidenciais
#INOVADORES – Na conceção, no desenvolvimento e na metodologia
executadas com impacto na sua competitividade
#EFICIENTES – Aumenta a produtividade pessoal e empresarial

Saiba mais em www.nextstep.pt | +351 210 987 460 | geral@nextstep.pt

