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ENTREGA I CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Conheça os vencedores
dol°Prêmio CRECI-RS
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êERIMÔNIA,DE ENTREGA das premiações reuniu executivos do Pense Imóveis, o presidente

do CRECI-RSe representantes das principais construtoras e imobiliárias do Estado
No Dia do Corretor de Imóveis,
comemorado na última quarta-feira,
27, foi realizado o encerramento do
Prêmio CRECI-RS 2013, uma parceria
entre a instituição, e o Pense Imóveis,
com patrocínio de Melnick Even,
Nex Group e Rossi. A festa de premiação ocorreu no salão principal do
Leopoldina Juvenil, em Porto-Alegre,
. e reuniu 41 finalistas, patroçinadores,
executivos do Pense Imóveis, o presidente do CRECI -RS, Flávio Koch, e
representantes das principais empresas do segmento imobiliário.
- O Prêmio CRECI-RS é uma das'
formas de colaboração
do Pense
Imóveis para o fortalecimento
do
mercado, pois participamos do reconhecirriento de profissionais corretores e imobiliárias que trabalham de
forma positiva e construtiva. Além da

evolução do segmento imobiliário, já .
valorização de quem saiu vitorioso,
é também um incentivo para que o que o reconhecimento dos profissiomercado imobiliário continue em evo- nais e empresas do ramo fomenta a
lução, Por tudo isso, acredito que o prestação de serviços de qualidade.
- Após 52 anos nasceu o prêmio que
evento - desde seu início,' na fase de
inscrições de casos - foi um sucesso - valoriza a categoria de corretores de
analisa Pedro Dias Lopes, gerente do imóveis do Rio Grande do Sul e o setor
imobiliário. Estamos todos de parabéns
Pense Imóveis.
Lançado em outubro de 2013, o - comemora Flávio Koch.
Prêmio CRECI -RS foi segmentado em
nove categorias, selecionando os indicados por meio de análise de cases e de
voto popular. Participaram corretores e
imobiliárias de Porto Alegre e do interior do Estado. Rafael Pozas, professor
da Fundação Getúlio Vargas e especialista em educação para o mercado imobiliário, fez parte dá banca avaliadora
dos trabalhos.
Na foto abaixo, os corretores e
imobiliárias vencedores do 1 Prêmio
'Para o. presidente do CRECI-RS,
CRECI-RS,em suas nove. categorias
Flávio Koch, a premiação marca uma
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