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CRECI PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE MARKETING
IMOBILIÁRIO

N

a última quarta-feira (19/06),
aconteceu no Mar Hotel, a
segunda edição do Seminário
de Marketing Imobiliário, realizado
pelo portal VivaReal. O evento que teve
o apoio do Creci-PE na figura do
Presidente da entidade Daniel Florêncio,
de parte dos Diretores do Conselho e de
outras empresas ligadas ao setor
imobiliário, contou com a presença de
mais de 200 participantes entre eles
diretores, gerentes e corretores de
grandes empresas do ramo.
O seminário foi ministrado por
especialistas com destaque para o CoFoto: Diretoria do Creci e do Viva Real
fundador e Vice-presidente de
Operações, Diego Simon que abordou o tema “Exclusividade 2.0”, mostrando como Corretores de Imóveis
podem usar a tecnologia e a internet a seu favor na hora de divulgar os imóveis.
Além do Viva Real está chegando ao estado mais um portal com a apoio do Creci que disponibilizará espaço
para todos os nossos inscritos. Aguardem mais novidades!

CRECI PARTICIPA DO 9º FEIRÃO DA CAIXA

E

ntre os dias 14 e 16, a cidade

do Recife recebeu o 9º Feirão

da Caixa Econômica Federal.

O evento que já aconteceu em São Paulo
e Fortaleza, e mostrou seus primeiros
sinais de sucesso, com milhares de
visitantes e bilhões de reais em ofertas
fechadas.
Pela primeira vez o Conselho Regional
Foto: estande do Creci no 9° Feirão da Caixa

de Corretores de Imóveis participou
ativamente da edição. Foi montada um estrutura, onde serviu como um anexo do Conselho. Os Corretores de
Imóveis puderam retirar vias de documentos e certidões, fazer acordo e a população pôde pedir informações
sobre a inscrição do Corretor de Imóveis e tirar dúvidas em geral.
Durante os três dias do feirão os Agentes Fiscais do Creci atuou de forma intensa. Segundo o Coordenador do
Setor Wladimir Maia: “o número de infração foi insignificante (apenas 05) e a equipe reuniu mais de 400 auto
de constatação, o que deixou o grupo bastante satisfeito”, disse ele parabenizando também, a organização do
evento.
Nesta nona edição uma das novidades foi: quem adquirisse um financiamento durante o feirão poderia pagar a
primeira prestação apenas em janeiro de 2014, mas foi válida apenas para quem fizesse o uso do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço), ou SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Essa foi uma
chance dos brasileiros encontrarem bons imóveis com bons preços e facilidade de pagamento.
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