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MERCADO IMOBILIÁRIO DE PETROLINA RECEBE NOVOS
CORRETORES DE IMÓVEIS.

N

o dia 21 de abril, a Diretoria do
CRECI realizou entrega de
carteiras aos novos corretores de
imóveis de Petrolina, no hotel Neuman. O
Presidente Petrus Mendonça iniciou a
solenidade na qual é vivenciada ao final
do processo inscricionário dos
profissionais junto ao CRECI, enfatizando
a importância do real objetivo e significado
do Conselho. Em seguida deu uma
palestra gratuita sobre a
Foto:solenidade .
‘‘Responsabilidade Civil dos
Corretores de Imóveis’’, aplaudido de pé pelos presentes.
Estiveram na entrega das credenciais além dos novos inscritos, o Secretário
Jairo Negreiros, o Delegado Miguel Bruno, o Presidente do Sindimóveis Paulo
Santos, Empresários, Autoridades e Convidados.
O exercício desta profissão estabelecida pela legislação N.6.530/78 e Decreto
81.871/78 é legível quando o profissional do mercado imobiliário possui o título
de Técnico em Transações Imobiliárias ou de diploma de curso superior em
Gestão Imobiliária, oferecido pela UPE, e por outras instituições.
As próximas solenidades estão marcadas para os dias 03/06 no Recife, no
Auditório do Centro de Treinamento Paulo Freire, na Madalena, às 15h, e no dia
05/06 em Caruaru, no Restaurante Boi e Brasa, Av dos Estados, às 18h.
As ocasiões serão marcadas pelas palestras gratuitas sobre ‘‘Lucrando com
Avaliação de Imóveis’’, com o Professor e Corregedor Frederico
Mendonça(Recife), e com a Palestra sobre ‘‘Captação de Imóveis’’, com o
Jornalista da Revista Rota 232 Thomáz de Aquino. Você é o nosso
convidado(a). Participe!

C R E C I R E A L I Z A PA L E S T R A G R AT U I TA S O B R E
MARKETING DIGITAL

Q

ue a Internet já é a principal
ferramenta utilizada pelos clientes na
hora de buscar um imóvel, isto já
sabemos. O que o Corretor de Imóveis
precisa é estar bem preparado além de saber
usar todas estas ferramentas, o que é
fundamental para atrair esses clientes e
garantir maiores chances de se conseguir um
bom negócio.
Por este motivo, e em busca de qualificar seus
credenciados, o Creci promoveu
gratuitamente, na tarde de 20 de maio, na
sede do Conselho, com a presença de mais de 100 participantes, a palestra
sobre ‘‘Marketing Digital’’, com o Administrado e Gestor Imobiliário Gustavo
Ferraz.
Foto: concentração dos participantes,
com a explanação do palestrante.

Em sua explanação ele mostrou a importância do uso adequado das
plataformas como WhatsApp, Facebook, Google+, Youtube, Twitter, Instagram,
Qr Code, Linked In, Blog, Email Marketing , Snap Chat e Hang Out, como
aliados imprescindíveis na hora de captar clientes e garantir boas vendas.

PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DE CHAPA
Encerra no próximo dia 02 de junho do corrente, o prazo para Apresentação
de Chapa para concorrer ao pleito 2016-2018 do Conselho de Pernambuco,
conforme edital.
www.creci-pe.gov.br
Ouvidoria Creci: 3422-2776
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