CRECI-PB
Gestão 2016/2018:
Rômulo Soares de Lima

www.creci-pb.gov.br

Restam pouquíssimas vagas para o próximo
Educacreci
Restam pouquíssimas inscrições para a próxima edição do
programa de educação continuada Educacreci, que ocorrerá às
18h30 do próximo dia 26, no auditório do Sebrae, em João Pessoa.
Os 220 corretores de imóveis e estudantes de TTI devem entregar
ocasião, um Kg de alimento não perecível. Os gêneros alimentícios
serão doados a entidades filantrópicas conveniadas com o Órgão.

Qualificados temas e palestrantes
Uma das palestras, sob o tema “Seja destaque nos portais! 10 dicas
para aumentar muito os contatos gerados para seus imóveis!”, que
será proferida por Rafael Garcia, figura no 2º lugar no ranking das
palestras do Conecta Imobi 2017, considerado maior evento
imobiliário da América Latina, avaliado que foi por especialistas de
marketing.

Referência em fotografia imobiliária
A outra, sobre um tema que interessa a toda a categoria - Fotografia
Imobiliária (como fazer fotos que vendem imóveis) - será proferida
por Diego Ramos, palestrante, fotógrafo há mais de 10 anos, criador
e diretor da pioneira empresa Fotografia Imobiliária, referência no
Brasil em fotografia de imóveis.

Baile do Colibri promete ser evento festivo do ano
A Casa de Recepções Maison Blunelle, em João Pessoa, será o palco no
próximo sábado (23) do evento festivo que marcará o ano de 2017 para
centenas de corretores de imóveis que participarão do Baile do Colibri
realizado pelo Sindimóveis-PB, em meio a muita comida, bebidas (all
inclusive), animação da consagrada Orquestra Mistura Fina e sorteio de
brindes, dentre eles um automóvel Onix 0 Km.
Ainda restam pouquíssimos ingressos. Não fique de fora, adquira o seu
através dos pontos de vendas nas sedes do Sindimóveis-PB e Creci-PB.
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