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O sistema IMOB é uma plataforma de gestão de vendas de imóveis completa, desenvolvida para auxiliar empresas 
e profissionais do mercado imobiliário a administrarem sua carteira de imóveis para venda e locação.

Com o sistema IMOB as informações ficam centralizadas simplificando o acesso aos dados dos imóveis e o acompa-
nhamento dos atendimentos pelas equipes de venda.  

O sistema IMOB oferece agilidade e simplificação no gerenciamento dos imóveis, permitindo a publicação rápida das 
ofertas nos principais sites de venda de imóveis, com disponibilidade de fotos e vídeos. 

Os recursos do sistema IMOB incluem o gerenciamento dos imóveis, proprietários e clientes, o acompanhamento dos 
atendimentos, além de recursos para criação de campanhas de venda por e-mail marketing. 

Além de compreta integração com o Zap imóvel, Viva Real 
e OLX, você pode exportar seus imóveis para compartilhar 
com parceiros de negócios.

Integração com sites de vendas de imóveis

Conjunto de ferramentas que facilitam o gerenciamento 
dos imóveis para locação e venda, fornecendo os recursos 
que sua empresa precisa em um único software.

Gestão de imóveis

Possui fácil integração com o site da empresa, permitindo 
a publicação rápida dos imóveis para venda e locação.

Integração com o site da empresa

O sistema IMOB permite também a criação de ofertas de 
acordo com o tipo de imóvel que os clientes procuram.

Preparação de ofertas

Gerencie o dia a dia da sua equipe de vendas e acompanhe 
os atendimentos de forma simples e rápida.

Acompanhamento de vendas

Com o sistema IMOB é possível preparar a sua campanha 
de e-mail marketing separando os clientes por diferentes 
perfis e oferecendo os imóveis adequados a cada perfil.

Envio de campanhas por e-mail marketing


