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PRÊMIO I ÚLTIMA FASE ..

CREClantlncÍa4l nalistas
RECO~HECIMENTODOS PROFISSIONAIS.e das imobiliárias vencedores será no dia 27, em cerimônia em Porto Alegre

SAIBA MAIS ,

Aprimeira
edição do
prêmio
CRESCI~RS
Pense Imóveis, •..
contou com

o troféu entregue aos destaques dade - completa Gustavo Kosnít-
representa o diferencial competíti- zer; diretor regional Sul da Rossi. .
vo do profissional e da imobiliária A, relação das' construtoras

R-econhecimento para em sua atuação no mercado. com as imobiliárias-é estratégica,
_-quem ajuda amovimen- Para Dan Berger, gerente geral comenta Marcos Obal Colvero,

_ tar economia e mercado de Marketing da Nex Group - da MelnickEven.
. im~biliári? i$~úchos.Es- qu~ ?~sca relac~onaJ?1~,n~osólido' - Investimos perm:wentemen-

. se e o Prêmio CRECI - e próximo com imobiliárias e, por .te para entender demândas e ne-
-RS, realizado pelo Conselho Re- ",isso.patrocina o concurso -i já es- cessidades da equipe de venda.
gional de Corretores de Imóveis .tava na hora do segmento ter um.' Com o excesso de informações
em parceria com Pense Imóveis, prêmio para reconhecer o traba- que bombardeiam O' publico ho-
que destaca as melhores atuações. lho do profissional de vend~.' je, os corretores são essenciais
- - E um estímulo às empresas w, - A rotina não é fácil. E uma Rara atingir os clientes.de forma
e aos profissionais que fazem a,'profissão extenuante, mas recom-' correta, e efetiva":"apojita. '
diferença - afirma Flavio í<:och,. pensadora. Nada mais justo do -Os vencedores -se -motivam
presidente do CRECI. , ,que uma premiação que valorize para melhorar cada vez mais.

OS,vencedores, entre 41 indica- este profissional, assim como as Os demais procuram melhorar
dos das nove categorias do Prêmio imobiliárias,que dão todo o $1:1- para conseguir ganhar O' prê-
CREClc,RS,serão conhe.cidosdl:l-· 'l':port~para que o corretor realize ,mio no futuro - conclui Rafael
ranteo jantar de premiação, reali- seu trabalho -' analisa .•. . Pozas, professor da 'Fundação
zado na noite de 2Td,~agosto/no .-, -- A,atuação do corretor é extre- Getúlio Vargas,instituição que deu,
SalãoPrincipal da Associação Le- mamente complexa e merece re- .,' apoio à premiação auditando os
opoldinà Juvenil, em Porto Alegre. conhecimento contínuo da socie- cases recebidos, '~ .'

F.LAVIAMU
Especial "o desempenho do corretor de imóveis e

das imob-iliárias caminha lado a lado com
a evolução da construção civil, que oferece,
produtosde excelente qualidade e, por isso,
o atendi mento em vendas deve ser especial.
Issodeve ser valorizado. .

FLAVIO KOCH
Presipente do Conselho Regional de

c,brretores de Imóveis (CRECI-RS)

"o corretor de imóveis está sempre à
díspcskão.pnncíoauneote nos finais de
semana, sem descanso. Eo mais importante:
lida com um momento simbólico na vida
das pessoas.que é realizar o sonho de
'adquirir a casaprópria.



'em uma
primeira
etapa, e
avaliação

<, I, de banca
especialista,
emum
segundo'
momento,
Todos os

:ilnàlistas
receberão
certificados.-.... '-
Saiba mais
no site www.
prerniocrecl.
corn.br

CASE ESTRATÉGICO EM VENDAS DE
LANÇAM~NlOS'MOBILlÁRIOS
, Eduardo Costa
" Joel tovíson
, Laerson Alberto kunzler ' ,
, Leonir Garcesdasüveíra
, Vini'cius DalCá~tel

, CORRETOR DESTAQUE DE PORTO AlEGRE
ESCOLHIDO A~llAVÉS DE VOTO POPULAR
, Julio CesarEle Quevedo Borges
, tuciano tazzarotti
, luiz CesarDa Silva
, Rozely Froner Athayde
, Suzete Maria lavares Bueno

CORR,ETOR DESTAQUE DO INTERioR DO RS
ESCOLHIDO ATRAVÉS DE VOTO POPULAR
, Ádriano Da Silva Pacheco
,. Cristine Bertolo Viero

" FavianeComin
r LuísCtáuditrGlani Marros
, Joel Lovison ' ,

CASE ESTRATÉGICO EM VENDAS DE
IMÓVEIS AVULSOS (USADOS)r Joet Lóvison
, LuísCláudio Giani Marros
, ,Maicon Sçhuch dos Santos
, Rozely rrener Athayde
, Gilberto Jerônimo Manfroi

IMOBILIÁRIA DESTAQUE DE PORTO ALEGRE
,ESCOLHIDAATRAVÉSDE VOTO POPUlAR
, Brasil Brokers Noblesse
, Colnaghi írnóveís
, Imobiliária Ducati
'Hotel Horne Brazil
, Onelmóveis de Luxo

IMOBILIÁRIA DESTAQUE DO INTERIOR DO RS
ESCOLHIDA ATRAVÉS DE VOTO POPULAR
, Differenciallmóveis
, Fábio Manozzo Imóveis
, Gaúcha Negócios Imobiliários'
, Imóveis Longhi
, Nilo Imóveis

Algumas empresas não preencheram os requisitos mínimps para classificação em
deterrninadas categorias, casos em que o número de fina listas fica reduzído. •

CASE ESTRATÉGIt'O EM VENDAS DE '
LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS
, Albert Assessoria Empreend'imentos Imobiliários
, Fábio Manozzo Imóveis
, Gaúcha Neqódos Imobiliários
, Imobiliária Ducati

,.,." Gerente geral de Marketing
, da Nex Gr6up

. CASE ESTRATÉGICO EM VENDAS DE
IMÓVEIS AVULsos (USADOS)
, CCllmóveis
, Colnaghi Imóveis
, Gaúcha Negócios Imobiliários
, lrnobiltárta Schneider
, One Imóveis de tuxo

CÂSE ESTRATÉGICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
, Hotel Home Brazil
, Master Corretora de Imóveis

Osprofissionais gaúchos são qualificados e
.ternos várias imobiliárias que fortalecem a
atividade no Estadb.'lsso dá muita ~e,gura'nça
ao empreendedor" póis a força dsvendàs
é fundamental para o sucesso 'ge qiíalquer
produto imobiliário'. ~, ':,

- .'

GUSTAVO KOSNITZER
Diretor regional Sul da Rossi

"Esteprêmio é muitoimportante'para
o segmento. Ajuda a estimular.e, por
consecuêncía, qualificar este importante

" elo da cadeia da incorporação imobiIiária,
através do reconhecimento das boas práticas
edos excelentes profissionais de venda.

MARCOS OBAL tOLVERO
.Executivo da i\'1elnick EVen

"Com mercado aquecido, houve aumento de
novos corretores sem muita experiência, o
que contribuiu para a queda da qualidade.
.urna prerniação estimula o desenvolvimento
de melhores práticas e dificulta a participação
dos profissionais de baixa qualidade. '

RAFAELPOZAS
Professor da Fundação

Getúlio Vargas


