




tecnologia, inovação, marketing,
coaching, formação

A chave para o seu Futuro
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ComprarCasa é a rede imobiliária formada por profissionais 
altamente qualificados e licenciados para o desenvolvimento 
da actividade e associados da Associação de Profissionais 
e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) 
em constante desenvolvimento e aprendizagem.

CONFIANÇA e COLABORAÇÃO são duas palavras-chave 
da filosofia ComprarCasa. As agências que integram a rede, 
têm identidade própria dentro de um grupo comum, direccionadas 
ao mesmo objectivo: a rentabilidade máxima dos seus negócios.

Apenas os melhores profissionais do sector têm espaço na nossa 
rede, porquanto aceder à mesma, pressupõe ultrapassar elevados 
requisitos de admissão.

A forte imagem de marca e uma sólida organização como base 
de apoio para os profissionais da rede, são sem dúvida valores 
diferenciadores de ComprarCasa.

ComprarCasa é a única rede com certificação de qualidade ISO9001 
atribuída pela entidade APCER e, ao pertencer a um grupo 
financeiro europeu com forte presença no mercado 
de crédito habitação (UCI), possibilita-lhe acesso a acordos 
financeiros, comercialização de imóveis e formação, com condições 
muito vantajosas para todos os aderentes da rede.
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Desde 2004 em Portugal  e 1999 em Espanha, 
ComprarCasa, desenvolveu uma METODOLOGIA 
DE TRABALHO rentável e de sucesso, 
que fez com que as agências aderentes alcançassem 
o máximo beneficio do seu negócio.

O saber fazer e como o fazer, são as chaves para o 
sucesso e um dos pontos fortes da rede. Uma metodologia 
perfeitamente definida e regularizada, não deixam 
qualquer espaço para o improviso.

ComprarCasa sempre se distinguiu por proporcionar 
todo o apoio necessário na resolução dos problemas 
que um profissional imobiliário enfrenta no seu trabalho, 
ajudando-o a optimizar e rentabilizar o seu negócio.

METODOLOGIA DE TRABALHO
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Inovação,
Estratégia,
Paixão.

MARKETING
A inovação é uma das ferramentas chave 

para a promoção do seu negócio 
e para que obtenha dele a máxima rentabilidade!

Contar com uma equipa de MARKETING 
que lhe ofereça as melhores alternativas 

para o desenvolvimento 
do seu negócio é sinónimo de êxito.

Estar na vanguarda e que as agências aderentes 
à rede obtenham maior notoriedade no mercado, 

é o motor do funcionamento de ComprarCasa.
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FORMAÇÃO
A grande aposta de ComprarCasa é a FORMAÇÃO.

A rede coloca à sua disposição, uma equipa 
de formação que lhe oferece múltiplas tipologias 
formativas desde o início da sua incorporação na rede, 
para que alcance os conhecimentos necessários 
e desenvolva o seu percurso profissional.

Graças ao acordo de colaboração
com CRS (Council Residencial Specialist), formação 
de prestígio internacional, focada na melhoria 
contínua de profissionais e das suas equipas. 
Os aderentes ComprarCasa contam 
com o reconhecimento formativo internacional 
e dispõem de uma ampla oferta de ferramentas 
que os ajudarão no seu dia-a-dia.

A formação
não é uma moda

é uma necessidade



Encaixamos todas as PEÇAS 
para que ALCANCE o SUCESSO
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CRM
uma ferramenta básica
para gestão de contactos

TECNOLOGIA
Os aderentes ComprarCasa dispõem 

de ferramentas TECNOLOGICAS para gerir 
a sua carteira de imóveis e clientes.

Uma aplicação online em constante desenvolvimento, adaptando-se 
às suas necessidades e mudanças do mercado.

Além disso, a rede ComprarCasa dispõe de um Serviço 
de Atendimento Telefónico para ajudá-lo em qualquer momento 

a solucionar as suas dúvidas.
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COACHING
Nenhum começo é fácil e ComprarCasa 
ajuda-o para que a sua nova caminhada profissional 
seja cómoda e simples.

Uma equipa de profissionais que o orientará, 
GUIARÁ e aconselhará durante todo o processo 
de incorporação no sector imobiliário.

Juntos até ao êxito



www.comprarcasa.pt

comprarcasa@comprarcasa.pt

213 850 165

www.facebook.com/comprarcasa.portugal


