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Viabilização de Locações 

O Seguro Aluguel Garantido gerou
grande curiosidade no mercado por conta
da sua praticidade e flexibilidade de
adesão. Hoje o fiador não é mais uma
garantia efetiva para o locador. 
O seguro aluguel garantido é precificado,
com uma taxa fixa, e este valor pode ser
embutido no preço do aluguel.

Destaques

Devido a grande vacância existente no mercado, através de negociações com o locador,
ele pode ser oferecido de maneira gratuita para o locatário. É uma excelente forma da
imobiliária proporcionar ao cliente uma grande facilidade na hora de locação do imóvel. O
seguro aluguel garantido é um grande viabilizador. 
Quer saber mais sobre esse assunto? Assista a ao vídeo com Luiz Filipe, diretor da O2
Seguros.  
Saiba mais em: www.basemarket.com.br

http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/mSSvlqModc/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/mSSvlqModc/2/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/MfNGgmOjy5b/1/
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Tecnologia
Tecnologia em prol do meio-ambiente 

A diminuição dos impactos de nossas
atitudes na natureza é uma preocupação
constante de governos, ONGs e da
sociedade, de forma geral. A preservação
de recursos naturais e seu uso
consciente são temas atuais e de
extrema relevância. No post de hoje,
falaremos sobre o uso da tecnologia em
prol do meio ambiente, em homenagem
ao Dia Mundial do Meio Ambiente,
comemorado em 05 de junho. 

Leia mais em: https://goo.gl/GERJpU

Por Dentro do Mercado
A importância de cuidar da imagem da empresa 

O marketing é parte fundamental em qualquer empreendimento, mas nem sempre recebe
o valor merecido. Muitas pessoas optam por não darem muita atenção para esse
segmento, colocando em risco seus negócios. No post de hoje, falaremos sobre a
importância de cuidar da imagem da empresa. 

Além de toda a parte burocrática, de contabilidade, funcionários, rotinas de condomínios,
síndicos, condôminos, locatários, proprietários entre muitos outros aspectos que fazem
parte da rotina de uma administradora, o marketing é essencial, independente do ramo do
negócio. E quem não se atenta para sua importância, tem muito a perder. 

Leia mais em: https://goo.gl/itkSCh

http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/KXctuSfY6c4/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/EVjgcAqNLXZ/1/
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Dica da Base
Base Condomínio: A partir da versão
1.8.0.521 foram incorporadas novas
funcionalidades ao cálculo de serviços
para o Sistema Base Condomínio, elas
permitem mais flexibilidade na forma em
que o serviço é pode ser apurado sobre
valores lançados em conta corrente ou
contas a pagar e a aplicação de cálculos
variados, consulte a documentação
referente aos Serviços do Contrato de
Administração.

Estatísticas
Confira as estatísticas para o mês de
Maio/2017, de imóveis procurados X
ofertados dos clientes que utilizam o
Casa em Casa como plataforma de
catálogo de imóveis. Veja as estatísticas. 

Agenda
Workshop Sustentabilidade 
Data: 6 de julho de 2017 
Horário: 9h às 18h 
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 / 9º andar - Centro/RJ). 
Mais informações: https://goo.gl/GahXrc  

Análise de Balancetes 
Data: 10 e 11 de julho de 2017 
Horário: 18h às 21h 
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 / 9º andar - Centro/RJ). 
Mais informações: https://goo.gl/UFpK23  

Redação de Atas 

O condomínio em foco e as normas
pertinentes 
Data: 12 de julho de 2017 
Horário: 17h30 às 19h 
Local: Sede das Entidades (Trav.
Francisco de Leonardo Truda, 98 - 9º
andar - Centro Histórico - Porto
Alegre/RS) 
Mais informações: https://goo.gl/EPCnCS 

Negócios na Web - Saiba como
potencializar seus negócios na
internet 
Data: 20 de julho de 2017 
Horário: 18h (credenciamento e welcome
drink) / das 19h às 21h (evento) 
Local: Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila

http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/dobctVPhx8/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/dobctVPhx8/2/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/IardlJYmmeu/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/HUtDPtnyC6i/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/PMFQQDhAkiA/1/
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Data: 11 de julho de 2017 
Horário: 18h às 20h30 
Local: Personal Royal Hotel (Rua
Garibaldi, 153 - Sala Flores da Cunha -
Caxias do Sul/RS) 
Mais informações: https://goo.gl/rTHJbA 

Marketing Imobiliário 
Data: 11 de julho de 2017 
Horário: 10h às 13h 
Local: Avenida das Américas, 16.401 -
sala 310 - Recreio dos Bandeirantes/RJ 
Mais informações: https://goo.gl/C6oppE 

Clementino - São Paulo 
Mais informações: https://goo.gl/sNJxjx 

Mercado Imobiliário em 2030: Será que
você estará lá? 
Data: 31 de julho de 2017 
Horário: 18h30 (credenciamento) e das
19 às 20h30 (evento) 
Local: Hotel Mendes Plaza (Av. Marechal
Floriano Peixoto, 42 - Gonzaga -
Santos/SP) 
Mais informações: https://goo.gl/BYbEqQ

Siga-nos nas redes sociais

http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/MKO510geOrs/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/OF8Pdfli2t9/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/JtUsVSMguhH/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/OQlkwe8JGZC/1/
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/FCB/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fbasesoftware
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/TWT/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbasesoftware
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/GPU/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F%2BBaseSoftware%2F
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/YOU/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fbasesoftwarebrasil
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/LKD/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Fbase-software
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/PTR/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Fpinterest.com%2Fbasesoftware%2F
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/FRS/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ffoursquare.com%2Fbasesoftware
http://baslink.basesoft.com.br/sf/PBuTG/A/dd13/0/BKMU/WWW/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=http%3A%2F%2Fwww.basesoft.com.br

