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Destaques
Conheça sobre o Seguro Proteção
Aluguel
O bate papo com Luiz Filipe, da O2
Seguros, rolou mais uma vez, o assunto
agora foi o seguro proteção de aluguel.
O seguro pode ser utilizado em caso de
desemprego ou de incapacidade física
temporária e tem como um dos principais
serviços garantir o pagamento do aluguel
em momentos de dificuldade.
Quer saber mais? Veja o vídeo e
descubra informações importantes sobre
esse seguro tão importante para a
proteção de toda a sua família.
Novidades no FaciLoca
O FaciLoca é um sistema online para a
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gestão de locações de imóveis. Foram
implementadas nele duas novas
funcionalidades, o Relatório de IR Anual
e a Geração da DIMOB*. Mais
informações no Wiki.
* Essa funcionalidade só poderá ser utilizada na sua
plenitude para declarações referentes ao exercício
de 2017, feitas à partir do ano de 2018.

Tecnologia
Vídeos: como usá-los como
ferramenta de marketing para a sua
empresa
Atualmente, todo mundo conhece o
Youtube, não é mesmo?! Essa poderosa
ferramenta de vídeo completou, em 2015,
o marco importante de dez anos de
idade. O canal de comunicação vem se
tornando muito importante para as
empresas, de diversos setores. Por essa
razão, resolvemos trazer esse tema no
post de hoje.
O Youtube vem se destacando como um
meio de comunicação no ambiente
corporativo, fazendo com que as
empresas se comuniquem mais com
seus clientes, em forma de vídeo, com o
intuito de aproximar essa relação e
esclarecer elementos de seu universo ao
público.
Leia mais em: https://goo.gl/7b2pZ0

Por Dentro do Mercado
7 Tendências de tecnologia para o mercado imobiliário
Para os profissionais do mercado imobiliário, é de suma importância procurar manteremse atualizados sobre as tendências tecnológicas. A partir da tecnologia, muitas
possibilidades são criadas, auxiliando num melhor desenvolvimento de negócios.
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Além de ajudar o corretor em seu trabalho, a tecnologia também afeta, e muito, o modo
como o consumidor de imóveis se comporta. Por isso, no post de hoje, abordaremos sete
dessas tendências que tiveram grande poder de influência no ramo imobiliário no último
ano e prometem mais crescimento.
Leia mais em: https://goo.gl/sdhxGy

Dica da Base

Estatísticas

FaciLoca:
Os Menus Cursos e Wiki dão acesso à
todo o material informativo sobre a
operação do sistema, consulte-os sempre
que necessário.

Confira as estatísticas para o mês de
Dezembro/2016, de imóveis procurados
X ofertados dos clientes que utilizam o
Casa em Casa como plataforma de
catálogo de imóveis. Veja as estatísticas.

Agenda

Garantias Locatícias
Data: 14 de fevereiro de 2017
Horário: 18h às 21h
Local: Sede das Entidades (Trav.
Francisco de Leonardo Truda, 98 - 9º
andar - Centro Histórico - Porto
Alegre/RS)
Mais informações: https://goo.gl/QwP0Z1

Manutenção Predial e Gerenciamento
de Riscos
Data: 6 a 9 de fevereiro de 2017
Horário: 18h às 21h
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 - 9º andar - Centro)
Mais informações: https://goo.gl/SmOk4Z
As dúvidas mais frequentes na
administração de condomínios e de
locação
Data: 8 de fevereiro de 2017
Horário: 18h às 21h30
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Segurança em condomínios
residenciais e comerciais - Técnicas e
atitudes
Data: 14, 15 e 16 de fevereiro de 2017
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 - 9º andar - Centro)
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Local: Sede do Secovi-SP (Rua Doutor
Bacelar, 1043 - 1º andar - Vila Mariana)
Mais informações: https://goo.gl/vH1V7h
Atualização
para
secretárias,
recepcionistas e telefonistas
Data: 9 de fevereiro de 2017
Horário: 18h às 21h
Local: Sede das Entidades (Trav.
Francisco de Leonardo Truda, 98 - 9º
andar - Centro Histórico - Porto
Alegre/RS)
Mais informações: https://goo.gl/cGDs8m

Mais informações: https://goo.gl/MteOgO
Gestão condominial da Região de São
José do Rio Preto
Data: 21 de fevereiro de 2017
Horário: 19h às 21h
Local: Regional Secovi de São José do
Rio Preto (Rua Francisco Cal, 156 - Nova
Redentora)
Mais informações: https://goo.gl/iS29gJ

Siga-nos nas redes sociais
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