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Atualmente é consultor, formador, coach, professor universitário e... A melhor proposta segue para a celebração do contrato. Por esta razão, o autor faz questão de atualizar cada edição com conteúdos pertinentes a cada fase do mercado procurando partilhar novas tendências e técnicas que podem apoiar a atividade do mediador. É de mediação
imobiliária, claro, mas vamos dar um salto para um nível maior, o que me está a exigir mais investigação. E o Golden Visa português é dos melhores, porque a pessoa só precisa de estar no país uma semana por ano”, revela. Massimo Forte prefere, pelo menos para já, não se centrar muito neste tema, mas revela que a obra “já está em marcha”. Uma
excelente leitura para quem deseja que o nome seja reconhecido digitalmente. Quando se procura um livro de referência para a área da Mediação Imobiliária, é inevitável que todos os profissionais do setor referenciem o livro de Massimo Forte que, desde o lançamento do livro em 2014, tem vindo a acompanhar pessoas e marcas que já estão nesta
atividade, ou que querem estar e pretendem perceber como poderão ser mais bem-sucedidas. “Devíamos preservar um pouco a questão dos grandes centros da cidade, por uma questão cultural e de reabilitação, mas acho que a medida do Golden Visa é ótima, solucionou-se muita coisa”. Sem hesitar, e com total honestidade, Massimo Forte revela que
nunca esperou que fossem vendidos tantos livros e tão rapidamente. Para isso conta com a participação de vários testemunhos como Pedro Pereira em representação da UCI – União de Créditos Imobiliários, Francisco Ferreira Lima, em representação da CGD e Gonçalo Nascimento Rodrigues, Consultor e Mentor do conceituado blog “Out of The
Box”. No fundo, o objetivo é ajudar as pessoas a vender o seu imóvel”. Por isso temos, por exemplo, o Golden Visa em força. Junte e coloque os dados organizados e verá que tudo poderá fluir da melhor maneira. Nuno Gomes Broker/Top Producer (Nº1 Europeu) RE/MAX Prestige “Como as 240 páginas deste Manual são tão preciosas para uma
atividade económica tão importante para o nosso país como é a do setor imobiliário!” João Catalão (www.vitamina catalao.com) “Enquanto Profissional só posso estar grato por ter uma ferramenta tão útil, abrangente e completa no meu sector. “ANGARIAR PARA VENDER – TUDO SOBRE A MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA” OS LEITORES APROVARAM, E
NÃO QUISERAM DEIXAR DE DAR A SUA OPINIÃO SOBRE O LIVRO “DE MASSIMO FORTE: “ Após a leitura atenta deste livro, cheguei à conclusão que tinha em meu poder uma ferramenta poderosa de trabalho e inspiração. É notório o cuidado, experiência e simplicidade como se abordam os temas do dia-a-dia do Profissional Imobiliário. Os
Proprietários procuram-no pois confiam nos seus insights profissionais, já que ele está sempre a par das últimas tendências e notícias. Não vale a pena tentar ajudar alguém que não quer, não precisa ou não tem vontade de vender a casa mas quer pô-la à venda na mesma. Mais parece um manual do curso superior de Gestão Imobiliária.” Nuno
Venceslau (Sócio-Fundador e Diretor Geral da RE/MAX Minas Gerais Brasil) Massimo Forte define-se como um especialista na mediação imobiliária. E em 2011 pensei que tinha de fazer um livro, porque não podia ser só uma sebenta”, conta. Assim não vou conseguir ajudar. Um médico também não cura quem não quiser ser curado. Os mil
exemplares foram vendidos em quatro meses. O especialista considera que este programa foi uma boa iniciativa, mas alerta para a possibilidade de haver “algumas quotas anuais, sobretudo nas zonas históricas”. Deveria ser um manuall de leitura obrigatória e recorrente para todos os profissionais desta indústria. Mas há uma coisa que em outros
países não é tão competitiva, a questão fiscal. “Portugal é muito apetecível, mas mais por uma questão fiscal. E vive em Lisboa desde então (tem 45 anos). escritor. Crie um plano estratégico da sua zona de atuação e divida-a em estágios. Page 2 Já falámos no blog keezag sobre como os Consultores Imobiliários podem trabalhar o marketing pessoal na
plataforma para criarem uma boa imagem para Proprietários e hoje falaremos de pontos importantes para que os Consultores Imobiliários possam angariar mais imóveis.Vamos às dicas! Faça prospeção: Sair da zona de conforto é fundamental, afinal, só é lembrado quem é visto, concorda? Havia que refazer o programa da cadeira e comecei do zero.
Segundo livro está em marcha Em cima da mesa está ainda a possibilidade de escrever um segundo livro. Rápida como quem diz… Já são quase 4horas da madrugada e eu aqui ainda pregado no livro. Converse e crie contactos com seguranças, rececionistas, porteiros, comerciantes… eles poderão muitas vezes lembrar-se de si para algum imóvel que
sabem que está para entrar no mercado. Além disso, a keezag formará uma base de dados de Consultores onde todos terão uma avaliação feita pelos Proprietários seus clientes. “A verdade é que ‘Angariar para Vender’ está a ser um sucesso, algo que nunca me passou pela cabeça”. Só sei que está em marcha e que vamos ter um segundo livro”, conta.
Ana Mendes, especialista em Redes Sociais e Vasco Marques, escrevem sobre como se deve definir e aplicar uma estratégia para o canal online sem descurar as multiplataformas onde qualquer marca deve atuar. A abordagem altamente prática e a forma simples e direta de como é escrito, fizeram com que o mesmo fosse instituído como leitura
obrigatória na minha Agência RE/MAX Prestige”. Parcerias são importantes Crie um networking tão bom que será lembrado por outros profissionais do ramo. Com o meu ‘know how’ começou a ser elaborada uma sebenta e assim criei o programa, que veio sendo atualizando todos os anos. Massimo Forte responde quase sem pensar: “É preciso muito
trabalho, esforço e planeamento. Uma maneira prática, rápida e 100% digital de facilitar todo o processo de angariação. Por isso tenho de saber dizer não. "Não vale a pena tentar ajudar alguém que não quer, não precisa ou não tem vontade de vender a casa mas quer pô-la à venda na mesma" E que conselhos daria às pessoas que gostavam de entrar
no mundo da mediação imobiliária? E como nasceu a ideia de escrever o livro? O autor dá também o seu contributo falando dos primeiros passos da Inteligência Artificial no negócio da Mediação Imobiliária reforçando a relevância que o livro “ANGARIAR PARA VENDER” tem para o negócio da Mediação Imobiliária, um negócio que Massimo Forte
considera ser de pessoas para pessoas. A keezag ajuda! A keezag chegou ao mercado com um diferencial importante – e que é do agrado de muitos Consultores: o contrato exclusivo. Participar em eventos na sua zona de atuação, ter sempre cartões de visita consigo e até mesmo organizar eventos próprios são boas práticas do “ver e ser visto”.
Recomendo vivamente a leitura a todos os profissionais da área” Daniel Augusto (Mediador Imobiliário ImoAugusto) “Tive o tremendo privilégio de ler o seu livro, e efetivamente é uma verdadeira bíblia do sector imobiliário, onde está bem patente todos os modelos a seguir.” Helder Batista (Mediador Imobiliário Hall City) “Com a leitura deste livro,
acredito, seremos melhores profissionais, relembra procedimentos, comportamentos e fundamentalmente diz-nos que estamos num mercado de “Pessoas para Pessoas” Neide Martinho (Consultor Imobiliário Century21 Contacto Directo) “Depois de uma viagem de várias horas de avião super cansativa, não resisti em dar uma… rápida vista de olhos.
Bons Consultores dão ao Proprietário uma estratégia real de preço para o imóvel – e, com o tempo, poderá ser reconhecido por fazer isso de maneira clara e objetiva. A evolução tecnológica assume-se como o grande desafio para a criação de valor para o serviço de mediação imobiliária, o autor convidou dois especialistas que não só dão o seu
testemunho, como o aplicam à atividade de mediação. No site é possível criar propostas para cada imóvel, que serão analisadas diretamente pelos Proprietários. Consultores registados na plataforma têm acesso a uma lista de imóveis de proprietários que estão na disposição de celebrar contratos nesta modalidade. Parabéns Massimo, excelente livro.
Quando um Consultor conhece bem a sua zona de atuação, é um dos primeiros a ouvir sobre a possibilidade de venda de um imóvel – e conhecer a zona também ajuda muito depois no processo de venda, não se esqueça! E quando o assunto é o mercado, é importante que o Consultor perceba sobre valores da sua zona. Comunicação! Os Consultores
Imobiliários precisam de estar presentes em todo o lado: não só pessoalmente, no “mundo offline”, mas também no online: defina que tipo de público deseja alcançar e pesquise qual a rede social que pode ser melhor para alcança-lo. Nasceu em Itália, mas mudou-se para Portugal quando tinha 11 anos. Não tenha medo de ser quem inicia a conversa
ou o contacto. Onde pode ir esta semana? Planeamento e organização: Na verdade, estas duas palavras são fundamentais em várias áreas de nossas vidas e mais ainda para quem precisa lidar com clientes. Muitos Consultores criam laços com pessoas envolvidas na zona onde atuam. “Já o estou a escrever há mais de um ano, só que ainda não está
como quero. Utilize ferramentas – como um documento em Excel, por exemplo – para organizar melhor as suas prospeções. Não sei se será 2016 ou 2017, mas não estou muito preocupado com isso. Ouviu alguém a falar de um imóvel para venda? Há que pensar mais nas pessoas, perceber as suas necessidades, ir à procura das pessoas que querem
ser ajudadas. Os mercados onde podia fazer uma versão especial seriam o espanhol e o italiano, que são muito parecidos ao português e a adaptação seria relativamente fácil”. Edição “virada” para o investimento estrangeiro Sobre a terceira edição da obra, que é lançada amanhã em Lisboa – no Rooftop do Hotel Mundial, às 18h30 –, Massimo Forte
revela que haverá um espaço dedicado ao investimento imobiliário estrangeiro, um tema que tem estado na ordem do dia. E estas prospeções podem também ser digitais, afinal, muitos são os proprietários que colocam anúncios em portais e em grupos de venda de imóveis no Facebook, por exemplo. Entrou no setor imobiliário em 1993 e a ligação
veio para ficar, tendo já uma vasta experiência na área. A minha ideia com esta terceira edição é vender mais mil exemplares num ano, que já é um objetivo enorme”, começa por dizer, em entrevista ao idealista/news. Foram também vendidos em oito meses os quase mil exemplares. Amanhã é lançada a terceira edição do seu livro “Angariar para
Vender”. “A primeira edição fez um ano a 24 de abril. Depois houve uma segunda edição, em setembro [de 2014]. Start your review of Angariar para Vender - Tudo sobre a Mediação Imobiliária, um negócio de pessoas para pessoas Exclente Manual para entender, compreender melhor o mercado imobiliário. Isto é ótimo pois, com o tempo, os bons
Consultores terão a keezag como aliada nas suas angariações, já que as suas avaliações estarão visíveis a potenciais novos clientes. Muitos Consultores estão presentes no Facebook e, por lá, criam anúncios com as postagens. Neste link do marketeer Neil Patel explica, de uma maneira muito prática, como pode criar anúncios naquela plataforma.
“ANGARIAR PARA VENDER – tudo sobre a mediação imobiliária”, foi lançado pela primeira vez no dia 24 de abril de 2014, e desde essa altura que esta publicação tem vindo a percorrer um caminho ascendente, ultrapassando todas as expetativas do autor e batendo records de venda de edição própria. Zona e mercado Um bom Consultor Imobiliário é
um excelente conhecedor de sua zona e também do mercado imobiliário. "A verdade é que ‘Angariar para Vender’ está a ser um sucesso, algo que nunca me passou pela cabeça" O autor revela a possibilidade do livro poder ser editado para fora de Portugal, mas prefere estar focado no mercado português: “O livro fala muito do mercado norteamericano, com as devidas aplicações à realidade do mercado nacional. “Surgiu em meados de 2009, quando fui convidado pela Escola Superior de Atividades Imobiliárias (ESAI) para dar aulas de mediação imobiliária. É claro que há sol, praia, um nível de vida interessante, segurança etc., mas Portugal compete com estes fatores com o mundo
inteiro. Mantendo-se fiel à sua essência que tem como objetivo a partilha de técnicas e sistemas para quem atua no terreno, “ANGARIAR PARA VENDER” tem a ambição de ser muito mais do que um livro, pretende apoiar o setor como um guia que revela as principais tendências e ferramentas para o presente e futuro da mediação imobiliária.
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