
Cas d’èxit
La confiança s’aconsegueix amb coneixement



Només investigant
trobaràs allò
que necessites saber.

Podria parlar-te de màrqueting i accions de venda.
Però això ho pots veure als serveis de la nostra web. 

Avui et parlaré d'un cas d'èxit. El teu.
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Ressenyes dels nostres clients

Com cerca un comprador?

Arribat aquest punt és molt probable que ens hagis investigat,
a la nostra web i les ressenyes dels nostres clients. Si no ho has fet,

encara, ho faràs després de llegir això.

Molts dels nostres clients diuen de nosaltres que som ràpids.
Això és gràcies, en gran mesura, a la base de dades

de clients compradors que tenim.

https://www.google.com/search?q=aliga+real+estate&rlz=1C1CHBF_esES920ES920&oq=aliga+re&aqs=chrome.0.0j46j0j69i57j0j0i22i30j69i60l2.4815j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


de diferents maneres

Així mateix, una associació i
una MLS és molt més.
També ens ajuda a estar
al dia en tots els temes
legals i d’actualitat Immobiliària.

La unió ens enforteix

És per això que si a la nostra
base de dades no hi ha el
comprador per al teu pis, el
busquem a la base de dades
dels nostres col·laboradors.

MLS AGRUPACIÓN INMOBILIARIA

Associacions
i MLS



SEGUIM
BUSCANT

El món no para. Tu no pares. Nosaltres tampoc.
La publicació a portals nacionals i internacionals
segueix sent una de les accions més importants

per a la venda del teu habitatge.

Per aquest motiu ens enforteix comptar amb un equip
que parla català, castellà, anglès i portuguès.



Conèixer els canvis que viu el mercat
ens permet entendre les seves tendències,
evolució, etc.

És una de les eines més potents que
ens ofereixen les noves tecnologies.

COM
DETERMINAR

EL PREU

Anàlisi estadístics.
Estudis de mercat.
Com fluctua segons el
trimestre o anualment.

Però aquesta informació,
sense el coneixement de
anys d'experiència, només
són números sense arguments.



IDEES I
PRÀCTICA
Perquè tot això
sigui efectiu, el nostre
equip creatiu es troba en
constant recerca.
Cercant les millors maneres de
presentar el teu habitatge per tots
els canals de difusió possibles.

Aquí veuràs un exemple de difusió innovadora.
Vídeos n'hi ha molts, però no com aquest.
També comptem amb una excel·lent copywriter.
I per descomptat, seguim amb els clàssics,
fotografia professional, visita virtual, etc.

https://youtu.be/USJfJD3kr-Q


El teu cas dèxit
La teva participació és clau per aconseguir que el procés de venda del teu 
habitatge sigui un cas d’èxit. Nosaltres us guiarem i assessorarem en tot 
moment, però qui pren les decisions ets tu. I per això és imprescindible que 
coneguis tota la informació relativa al procés de venda. Des de saber quins 
són els impostos que pagaràs, o per què et recomanem un preu de venda, 
també saber què opina cada visita del teu habitatge, així com tot el que cal 
fer per arribar a notaria.
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