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DOSSIER  
DE APRESENTAÇÃO



O GRUPO RE/MAX LATINA  
É UMA REDE DE LIGAÇÃO  
ENTRE AS PESSOAS  
E AS SUAS CIDADES.

Somos um conjunto de agências 
imobiliárias de excelência, com um volume 
de negócios ímpar e a maior taxa de 
retenção de consultores em todo o mundo.  
Recrutamos e formamos os melhores 
profissionais do mercado.

O Grupo Latina é o mais antigo da rede 
RE/MAX em Portugal. Ao longo de 17 anos 
construiu um percurso singular no sector 
imobiliário.  
 
O conhecimento, a influência  
e a responsabilidade da mediação 
imobiliária formam um conjunto único  
de características e um papel fundamental 
na vida e no planeamento urbano.

QUEM SOMOS



CARTA  
AOS CLIENTES

Caríssimo(a), 

Obrigado pela sua atenção  
e a oportunidade de conhecer melhor 
os serviços que lhe podemos prestar. 
Esperamos que este seja o início de uma 
relação duradoura e frutífera, que culmine 
com a satisfação plena de uma transação 
imobiliária de sucesso. 

A nossa relação é fundamental para atingir 
os seus objectivos.
Da nossa parte pode esperar comunicação, 
transparência, responsabilidade  
e muito respeito - por si e pelas suas 
necessidades, os seus desejos e os seus 
sonhos. Estamos disponíveis a 100%  
a partir deste momento para esclarecer 
todo o processo de mediação imobiliária 
e para desenvolver o melhor plano de 
transação para o seu caso específico.
A nossa missão é servi-lo da melhor forma.

UMA PARCERIA DE CONFIANÇA



O  Grupo Latina e a Rede RE/MAX têm 
acesso aos dados mais completos, mais 
actuais, que resultam em estudos  
de mercado fidedignos e objectivos.
O nosso alargado conjunto de ferramentas 
de promoção imobiliária aceleram  
e facilitam o processo de venda, de compra 
ou arrendamento do seu imóvel. 
A nossa experiência e formação servirão 
como guia para o ajudar a tomar decisões 
nos momentos-chave - e permitem que 
a negociação, mediação e processo 
burocrático decorram sem percalços  
e em prol dos seus interesses. 

O documento que lhe apresentamos de 
seguida detalha algumas das mais-valias 
que lhe podemos oferecer e esclarece  
de forma sucinta os passos necessários.
Fale connosco para juntos adaptarmos  
o plano de promoção do seu imóvel.

À total disposição para qualquer 
esclarecimento adicional,

Grupo RE/MAX Latina

SOMOS ESPECIALISTAS NA VIDA DAS 
NOSSAS CIDADES

UM PLANO ESPECÍFICO PARA SI



OS NOSSOS 
SERVIÇOS

ESTUDO DE MERCADO

PLANO DE MARKETING

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 

APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL

QUALIFICAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO



PLANO DE MARKETING

É desenvolvido um plano  
de marketing de forma a 
conseguir atingir o público-alvo 
adequado ao perfil do imóvel.  
Os nossos imóveis são 
exportados e divulgados  
em múltiplos canais nacionais  
e internacionais.

ESTUDO DE MERCADO

Realizamos um estudo de 
mercado para lhe dar a conhecer  
a oferta de outros imóveis com 
características e localização 
semelhantes ao seu e que 
estejam disponíveis no mercado, 
de forma a que possamos 
adequar o preço do seu imóvel.



APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL

Preparamos o imóvel para a visita, 
verificando que tudo se encontra 
nas melhores condições possíveis.  
Coordenamos as agendas de visitas 
com colegas e compradores.

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 

a) Flyers e Brochuras
b) Fotografia Profissional
c) Site
d) Redes Sociais
e) Placas
f) Acções de Rua



ACOMPANHAMENTO

Estamos em permanente contacto 
consigo não só pelo telefone,  
como em reuniões de apresentação 
de relatórios de acompanhamento.

QUALIFICAÇÃO 

Os clientes a quem mostrarmos  
o seu imóvel passaram  
já por uma qualificação de forma 
a maximizar o resultado da venda 
e a rapidez do negócio.



CIDADE
SEGURANÇA
CONFIANÇA
LIBERDADE
DESAFIO
RIGOR



+14.300
transações

+13M€
volume de negócios 

em 2019

500
consultores

10
agências em portugal



O GRUPO LATINA  
É O MAIS ANTIGO  
DA REDE RE/MAX.



Rua Serpa Pinto 77A  
2640-534 Mafra
(+351) 261 817 370
latina@remax.pt

Av. Casal Ribeiro 12B
1000-092 Lisboa
(+351) 218 163 400
latinalx@remax.pt

Rua de Birre 80
2750-217 Cascais
(+351) 215 955 055
latinaconsulting@remax.pt

Al. Coronel Linhares de Lima 14-16 
2705-351 Colares
(+351) 219 289 700
latinaprisma@remax.pt

Rua Elias Garcia 57A
2700-313 Amadora
(+351) 210 522 327
latinaconquista@remax.pt



Av. S. Sebastião 12, Galerias São Sebastião lj48 
2655-333 Ericeira
(+351) 261 867 396
latinacenter@remax.pt

R. Conselheiro Veloso da Cruz 893
4400-096 Vila Nova de Gaia
(+351) 224 961 353
business@remax.pt

Av. Cidade de Guimarães 11 
4480-660 Vila do Conde
(+351) 252 615 368
latinalitoral@remax.pt

Rua Manuel Faro Sarmento 1354
4470-464 Maia
(+351) 220 434 520
latinablue@remax.pt

Av. da Boavista 1173
4100-130 Porto
(+351) 227 664 350
latinaboavista@remax.pt



www.grupolatina.pt


