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MAKETPLACE & REDE DE 
PROPRIEDADE SOCIAL
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O primeiro "Mercado" tudo-em-um do mundo com LIVRO DE 
ALUGUEL A CURTO PRAZO integrado e pagamento instantâneo em 
linha.

Primeiro Mercado a oferecer RESERVA DE PROPRIEDADE 
INTEGRADA, PAGAMENTO ONLINE, AUCÇÃO ONLINE AO VIVO, e 
muito mais... 

1
Primeiro "Mercado" a oferecer uma REDE SOCIAL GLOBAL 
INTEGRADA para ACELERAR e FACILITAR TRANSACÇÕES entre 
compradores e vendedores de todo o mundo.

PORQUE SOMOS DIFERENTES

2

3



VENDER LOCALMENTE CRESCER GLOBALMENTE
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§ Todas as suas propriedades em 9 línguas
§ Tráfego de mais de 30 países
§ Mais de 200,000 potenciais compradores/mês
§ Mais de 1 milhão de pedidos de páginas por mês 
§ Mais de 100 mil milhões de euros de propriedades

Anuncie os seus imóveis no 221 e seja visto em todo o mundo.
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SOLUÇÕES PARA PROFISSIONAIS
Quer trabalhe de forma independente, dirija uma grande equipa de agentes, desenvolva ou 
promova propriedades ou novas construções, temos opções à sua medida para o ajudar a vender 
mais e mais rapidamente! 



VENDER DENTRO OU FORA DA SUA REDE

1. O 221 Deal Makers Club é uma rede internacional para 
profissionais e compradores verificados.

2. 221 proporciona um canal para os agentes 
ultrapassarem o problema de encontrar propriedades 
num mercado com poucos inventários e vender mais 
rapidamente a carteira existente.

3. 221 fornece um local para a comercialização local e 
global, propriedades, inventário de aflição, propriedades 
fora do mercado e propriedades de desenvolvimento.
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VENDAS EM COLABORAÇÃO
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1. Anúncios ilimitados
2. Todas as suas propriedades em 9 línguas
3. Ferramentas de interacção do comprador 

com: 
• Programação automatizada de visitas
• Fazer uma oferta 
• Videochamada instantânea
• Mensagens instantâneas

FAZER PUBLICIDADE 
LOCAL E GLOBAL 

Cada plano inclui:



Os compradores completam um simples processo online de 2 minutos :
1. Concordar com os termos de reserva e cancelamento
2. Assinar contratos de venda com assinaturas digitais
3. Comprometer-se a comprar com pagamento de reserva online
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Receba depósitos instantâneos de compradores de todo 
o mundo, mesmo quando a sua agência está fechada...

VENDER DIA OU NOITE & 7 DIAS POR 
SEMANA 



MAIOR VISIBILIDADE E 
REPUTAÇÃO
As suas próprias páginas 
de perfil dedicadas em 
221

1. Expandir o seu alcance 

2. Expandir os seus contactos 
locais e internacionais 

3. Melhorar a sua visibilidade 
e reputação
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ACEDER A UMA CARTEIRA 
GLOBAL E VENDER 
PROPRIEDADES MAIS 
RAPIDAMENTE
1. Os agentes podem aceder a uma carteira global 

partilhada e vender propriedades que não tinham 
antes, por uma quota de comissão fixa e acordada 
do vendedor. 

2. Agências, agentes e construtores têm 
instantaneamente uma força de vendas aumentada, 
uma vez que outros membros da rede podem 
vender as suas propriedades.

3. 221 unifica cada marca/empresa numa única 
plataforma e acelera as vendas entre e entre todos 
os 221 membros.

4. 221 é uma plataforma de confiança onde todos são 
verificados.

5. As transacções e ligações são reduzidas a alguns 
cliques.
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Cada vez que um membro 
da DMC o segue, eles são 
automaticamente 
adicionados às suas 
ligações. 

Os membros podem enviar 
mensagens, enviar e-mails e 
telefonar uns aos outros de qualquer 
parte do mundo com CHAMADA DE 
VÍDEO INTEGRADA GRATUITA. 

OBTENHA MAIS FOLHAS 
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ANUNCIAR SEM LIMITES
AS SUAS OFERTAS DE EMPREGO.

ENCONTRAR 
RAPIDAMENTE A 
PESSOA CERTA 

Adicione um trabalho num 
minuto e qualquer membro 
pode candidatar-se com um 
único clique. 
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ENCONTRAR PROPRIEDADES 
FORA DO MERCADO

1. Anuncie as suas propriedades fora do 
mercado SOMENTE na rede DMC

2. Acesso e venda de propriedades fora 
do mercado

As propriedades fora do 
mercado só são visíveis 
para os membros da DMC.
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ALUGUERES DE CURTO PRAZO 

Oferecer reservas e pagamentos 
instantâneos com 221 sistemas 
abrangentes de gestão de aluguer a 
curto prazo. 



1. Publicidade local e internacional e networking
2. Acesso instantâneo a mais de 100 mil milhões de euros de propriedades
3. Mais de um milhão de pedidos de página por mês 
4. Número ilimitado de anúncios (aluguer/venda/leilão online/locação a curto prazo)
5. Publicidade local e internacional para perfis e carteiras
6. Ferramentas para acelerar as transacções e gestão de leads

PORQUÊ 221
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Descubra porque é que as marcas líderes utilizam 221.



Enviar um e-mail para info@221realestate.com e 
receba o seu gratuitamente, personalizado abertura 
de conta e sessão de formação. 

221 REAL ESTATE SA - CHE-275.939.913 World Trade Center, Avenue De Gratta-Paille 2, 1018, Lausanne, Suisse

CRIE JÁ A SUA CONTA 
221

221 SEDIADA NA SUÍÇA
E OPERA EM 15 PAÍSES. 

221realestate.com

Gerar mais pistas e obter mais vendas 


