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Destaques
O que é um clube de vantagens para
administradoras de bens e como posso
oferecer aos meus clientes?
Uma rede de convênios com empresas de
vários segmentos com o objetivo de divulgar
seus produtos ou serviços para várias pessoas,
oferecendo algum diferencial ou desconto.
Quanto mais o usuário utiliza as vantagens nos
estabelecimentos, maior será sua economia.
Para mais informações acesse o vídeo.

Tecnologia

Facebook para empresas - o que você
precisa saber
Ao pensarmos em Marketing digital, uma das
ferramentas que logo vem à nossa cabeça é o
Facebook, não é verdade?! Muito famoso não
só no Brasil, mas ao redor do mundo todo, essa
rede social vem sendo amplamente utilizada
pelas empresas. Por essa razão, resolvemos
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abordar, hoje, esse tema.
Lançado em 2004, o Facebook atingiu, em
2012, a marca de um bilhão de usuários ativos,
sendo, atualmente, a maior rede social de todo
o mundo. Não é à toa, portanto, que as
empresas queiram estar presentes nesse
universo - aliás, é quase que uma obrigação.
Leia mais em: https://goo.gl/t2yWy6

Por Dentro do Mercado
APPs que ajudam na economia de água
Com o avanço da tecnologia e a expansão da internet por todos os cantos do mundo, não
param de surgir aplicativos nas “lojas virtuais” de nossos smartphones e tablets. De tudo quanto
é tipo e função, há milhares disponíveis, uns pagos, outros gratuitos, apenas esperando para
serem “baixados”.
Alguns são pura diversão, jogos e entretenimento, outros trazem conteúdos importantes,
disponibilizam livros, músicas, há os que nos ajudam em nossas tarefas diárias e existem,
também, apps que nos auxiliam a economizar água. Não sabia dessa?! Então, continue lendo!
Leia mais em: https://goo.gl/PtW9Cb

Dica da Base

Estatísticas

O controle automático da cobrança registrada Confira as estatísticas para o mês de
foi liberado nas versões de 29/11/2016 dosFevereiro/2017, de imóveis procurados X
sistemas Base Condomínio e Base Locação,ofertados dos clientes que utilizam o Casa em
com ele fica muito mais fácil controlar o fluxo
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dos recibos registrados pelo sistema. SaibaCasa como plataforma de catálogo de imóveis.
mais em Controle Automático de CobrançaVeja as estatísticas.
Registrada.

Agenda
Summit Imobiliário Brasil 2017
Chefe de Portaria
Data: 4 de abril de 2017
Data: 17 a 20 de abril de 2017
Horário: 8h às 18h
Horário: 9h30 às 13h15
Local: ROOFTOP 5 & CENTRO DE Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso, 52 CONVENÇÕES - Rua Coropés, 88 - Pinheiros, 9º andar - Centro)
São Paulo
Mais informações: https://goo.gl/PGUj6c
Mais informações: https://goo.gl/YsNmez
Organização documental e de ambiente de
Situações de conflitos em condomínios
trabalho
Data: 5 de abril de 2017
Data: 19 de abril de 2017
Horário: 18h às 19h30
Horário: 18h às 21h30
Local: Sede das Entidades (Trav. Francisco de Local: Sede das Entidades (Trav. Francisco de
Leonardo Truda, 98 - 9º andar - CentroLeonardo Truda, 98 - 9º andar - Centro
Histórico - Porto Alegre/RS)
Histórico - Porto Alegre/RS)
Mais informações: https://goo.gl/V4LScW
Mais informações: https://goo.gl/5LGGFT
Encontro Secovi do Mercado Imobiliário deLocação em Debate - A incidência do Novo
Piracicaba e Região - Tendências doCPC nas Ações Locatícias
Mercado Imobiliário
Data: 27 de abril de 2017
Data: 10 de abril de 2017
Horário: 18h30 às 20h30
Horário: 18h às 20h30
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso, 52 Local: Auditório da ACIPI (Associação 9º andar - Centro)
Comercial e Industrial de Piracicaba) Rua doMais informações: https://goo.gl/dch2V6
Rosário, 700 - Centro
Mais informações: https://goo.gl/3TCaki
Siga-nos nas redes sociais
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