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BRASIL.

AS CORRETORAS DE IMÓVEIS DO

A 3ª edição do Encontro Global
de Corretoras de Imóveis
reunirá profissionais da América
Latina e da América do Norte em
Maceió, Alagoas, com o objetivo
de ampliar horizontes através da
troca de experiências e da
interatividade dos participantes.
As inscrições são gratuitas, e já
estão abertas através do site
;www.encontrodecorretoras.co
m . b r. O p o r t a l c o n t é m
informações sobre toda a
programação do encontro.
O evento é uma realização do
Sistema Cofeci-Creci
(Conselhos Federal e Regionais
de Corretores de Imóveis), sob coordenação da vice-presidente da Integração
Feminina, Fátima Sobral, com o apoio do Creci Alagoas. “Será uma
oportunidade ímpar de mulheres e homens corretores de imóveis brasileiros e
de outros países conhecerem melhor o mercado global. Vamos compartilhar
novas ferramentas de marketing digital e de vendas, tecnologias,
metodologias, mídias e muito mais”, destaca Fátima.
Fonte: Creci Sergipe

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA EAD CRECI ?
É a plataforma EAD DO CORRETOR
DE IMÓVEIS. Acesso o site:
http://ead.creci.org.br/, e se
matriucule gratuitamente em diversos
cursos voltados para o segmento,
como : Prevenção à Lavagem de
Dinheiro, Como Usar a HP12C,
Fotografia Imobiliária, Perito Judicial,
entre outros.
para ter acesso aos cursos existem
alguns requisitos:
Possuir e-mail «@creci.org.br"
* O acesso aos cursos com a utilização da ferramenta Google Classroom Manila somente será realizado pela validação do e-mail do Corretor de
Imóveis cujo e-mail seja "@creci.org.br". Se não possuir entre em
criar.creci.org.br para obter o seu e-mail oficial do corretor de imóveis e
após inscreva-se no curso.
Corretor de Imóveis mantenha-se atualizado para se destacar no mercado
de trabalho.
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