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OTIMIZE

SUA IMOBILIÁRIA COM
UM SITE INTELIGENTE
Sistema de busca de imóveis dedicado
para imobiliárias, construtores e corretores
Compatível com celulares, tablets, Tvs e
qualquer dispositivo conectado a Internet
Mapa com fotos e detalhes de
cada imóvel disponível
Cadastre, Altere e Exclua
imóveis de qualquer lugar,
através do seu celular ou
computador
Pronto em 48 horas! *
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*a partir da conﬁrmação de pagamento

CADASTRO E
ACOMPANHAMENTO
DOS IMÓVEIS
PROTEGIDOS
POR SENHA

TOTALMENTE

SEGURO
Crie senha para seus
colaboradores e parceiros
cadastrarem imóveis
Escolha se seu colaborador
pode publicar direto ou se
você deve aprovar primeiro
Cada corretor pode alterar
com facilidade seus
imóveis cadastrados
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Acesso a partir de qualquer
dispositivo conectado
a Internet

CADASTRO E
ACOMPANHAMENTO
DOS IMÓVEIS
PROTEGIDOS
POR SENHA

Mais facilidade para seus clientes
conhecerem seus imóveis
E você e seus colaboradores
também podem gerenciar
o Site a partir de qualquer
aparelho, mediante login e senha

C O M PAT I V E L C O M
QUALQUER APARELHO
INCLUA VÍDEOS

DESENVOLVIDO COM

WORDPRESS

TOUR VIRTUAL
E AUMENTE A EXPOSIÇÃO
DOS SEUS IMÓVEIS
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INTEGRADO COM

GOOGLE MAPS
Exiba um mapa com todos
os seus imóveis
Diversos recursos para
facilitar a navegação
do seu cliente
Fácil visualização dos
imóveis disponíveis
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VEJA AGORA UMA

DEMONSTRAÇÃO
Para conhecer a interface
de gerenciamento do site,
(incluir imóveis, alterar,
excluir e etc), solicite
uma senha de teste

BAIXO

INVESTIMENTO
Entre em contato,
responda algumas
perguntas e receba sua
proposta personalizada
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Pagamento único
ou mensal *
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(11)97417-9759
*Contratação mínima de 6 meses (consulte detalhes adicionais)
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CONHEÇA MAIS SOBRE

NOSSOS SERVIÇOS
GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Produção de conteúdo, monitoramento e
gerenciamento de redes sociais visando
melhor posicionamento no mercado e
ﬁdelização de clientes

PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS
Temos colaboradores e parceiros qualiﬁcados para fazer com
que todos ﬁquem sabendo do seu evento/ação.
Consultoria especíﬁca para a sua necessidade, desde a
pré-produção até o acompanhamento da execução

ASSESSORIA DE IMPRENSA

DESENVOLVIMENTO WEB
Somos especializados em pensar, executar
e acompanhar todos os processos de
desenvolvimento de websites

MARKETING DE BUSCA
Possuímos mais de 10 anos de experiência
em posicionamento e impulsionamento de
marca na internet, fazemos sua empresa
aparecer na primeira página dos resultados
do Google

Releases, Cobertura de eventos,
Foto Jornalismo, Coletivas de
Imprensa, Plano de Comunicação,
Relacionamento com veículos de
comunicação e inﬂuenciadores

MATERIAL GRÁFICO
Criação de artes para material impresso e produção de
todo tipo de material gráﬁco: Cartaz, Flyer, Cartão de
Visita, Banners, Adesivos, Faixas, Agendas, Camisetas,
Canecas, Sacolas e Brindes diversos.
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www.pablogomes.com.br

