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Destaques
19º CONAMI - Congresso Nacional do Mercado Imobiliário

A cada dois anos, todo o mercado imobiliário brasileiro se reúne no CONAMI –
Congresso Nacional do Mercado Imobiliário. Em 2017, o evento vai ser realizado em
Salvador, de 01 a 03 de novembro, no Hotel Deville, localizado no bairro de Itapuã.
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Organizado pelo SECOVI-BA, o 19º CONAMI tem como principal objetivo promover um
debate aprofundado sobre os principais temas que norteiam o segmento no país.
Assuntos como atualidades do mercado imobiliário, leis, efeitos e superação da crise,
economia, tecnologia, tendências, entre outros, serão apresentados. Além disso, o evento
pretende contribuir com a atualização e integração dos profissionais que atuam no
segmento.
Mais uma vez a Base marca presença no congresso e apresentará em seu estande
grandes novidades e lançamentos em sistemas e serviços para administradoras de
condomínios, locações e imobiliárias. Não deixe de visitar nosso estande e conferir.
Ainda dá tempo de se inscrever, acesse: www.conami2017bahia.com.br

A Base Software está crescendo

Nossa equipe está aumentando e em breve estaremos em novas instalações, maiores,
mais confortáveis e modernas.
Claro que junto a essa mudança virão novos projetos e tecnologias exclusivas para o
mercado imobiliário.

Envio de mensagens com banner, por email, na central de
mensagens do Icondo
Foi implementada uma nova configuração na central de mensagem do Icondo, com ela as
administradoras de condomínios e locações, terão a opção de inserir banners com links
nas mensagens de e-mails enviadas. Essa implementação é bem útil para as empresas
divulgarem serviços para seus clientes (síndicos, condôminos, proprietários e/ou
inquilinos).
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Para maiores informações acesse o wiki ou entre em contato com o nosso suporte.

Tecnologia
Site da empresa - importância de ser
responsivo e dinâmico
Na matéria de hoje, resolvemos abordar
um assunto que é muito importante nas
empresas, porém, algumas vezes, é
deixado de lado. Ter um site responsivo e
dinâmico, que seja verdadeiramente um
local de sanar dúvidas dos clientes e
aproximá-los da empresa, é essencial.
Leia mais em: https://goo.gl/YuTWUS

Por Dentro do Mercado
Aperfeiçoamento de corretores de imóveis
A atualização e o aperfeiçoamento são necessários para qualquer profissional que deseja
se manter ativo e trabalhando da melhor forma, não é verdade?! E com os corretores de
imóveis não poderia ser diferente. No post de hoje, falaremos melhor sobre essa questão.
Leia mais em: https://goo.gl/zuSSej

Dica da Base
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Base Condomínio/Base Locação: Os
sistemas Base Condomínio e Base
Locação podem ter os acessos
personalizados de acordo com o perfil de
cada usuário, esse recurso é muito útil
para facilitar a usabilidade do sistema
dando mais agilidade no acesso às
funções mais utilizadas, ele também está
disponível para os demais módulos dos
sistemas.
Para
mais
informações
consulte
a
funcionalidade
"Barra
Superior".

Agenda
Os caminhos e as estratégias de
vendas em tempos de crise Campinas
Data: 11 de setembro de 2017
Horário: 18h30 (credenciamento) / 19h às
20h30 (evento)
Local: Hotel Vitória (Avenida José de
Souza Campos, 425, Cambuí, Campinas)
Mais informações: https://goo.gl/PkSVi3
Direitos e deveres do inquilino no
condomínio
Data: 12 de setembro de 2017
Horário: 18h (credenciamento/coquetel),
das 19h às 21h30 (evento)
Local: Secovi-SP (Rua Dr. Bacelar, 1.043
- Vila Mariana – São Paulo/SP)
Mais informações: https://goo.gl/QCBPD4
Questões relevantes na Promessa de
Compra e Venda
Data: 20 de setembro de 2017
Horário: 18h às 20h
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 / 9º andar - Centro)
Mais informações: https://goo.gl/CpGgo5
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Confira as estatísticas para o mês de
Julho/2017, de imóveis procurados X
ofertados dos clientes que utilizam o
Casa em Casa como plataforma de
catálogo de imóveis. Veja as estatísticas.

Conflitos na restituição de imóveis
locados
Data: 22 de setembro de 2017
Horário: 18h às 21h
Local: UCS - Campus Universitário da
Região das Hortências (Rua Boa Ventura
García, 292 - Canela/RS)
Mais informações: https://goo.gl/sucBBi
Redação de atas e atualização das
regras de português
Data: 26 de setembro de 2017
Local: Sede das Entidades (Travessa
Francisco Leonardo Truda, 98 - 9º andar
- Centro Histórico - Porto Alegre - RS)
Mais informações: https://goo.gl/ntR1th
Fórum de Síndicos: Fechamento de
Varandas em Balanço - Aspectos
Técnicos e Legais
Data: 28 de setembro de 2017
Horário: 9h30 às 11h30
Local: Secovi Rio (Avenida Almirante
Barroso, 52 - grupo 902 - Centro/RJ)
Mais informações: https://goo.gl/6Y7xkW
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