
www.hcpro.pt

O CRM Imobiliário mais PRO.

A anuidade dos novos clientes
HCPro é saldo no idealista
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WEBSITE IMOBILIÁRIO
PERSONALIZADO
Atualizado diretamente por si, adaptado a todos os dispositi-
vos móveis, com o SEO otimizado para melhorar o seu
posicionamento e integrado no Google Analytics para estudar
os seus visitantes.

O seu website HCPro by idealista é o rosto do seu negócio, e
connosco, poderá personalizar um à sua imagem: moderno,
profissional e funcional.
Pode escolher um dos seguintes templates:

https://demo1.hcpro.pt/,
https://demo2.hcpro.pt/,
https://demo3.hcpro.pt/,
https://demo4.hcpro.pt/

NOVIDADES
Lançamos recentemente o novo HCPro by idealista na
certeza de que com as novidades que desenvolvemos, este é
o melhor CRM Imobiliário do mercado.

Entre as principais novidades que vão ajudar a sua Imobiliária
a alcançar o êxito, destacamos o HCPro by idealista Mobile
que permite trabalhar normalmente em qualquer dispositivo,
a possibili- dade de editar diretamente alguns conteúdos do
seu novo site imobiliário, administrar para que portais são
enviados os imóveis, gerir as notificações internas, entre
muitas outras novidades.

O CRM IMOBILIÁRIO MAIS PRO
HCProbyidealistaéum CRM imobiliário alojado na nuvem
(cloud), acessível desde qualquer tipo de dispositivo ligado à
internet.

Considerado uma ferramenta imprescindível para a gestão
diária de uma imobiliária, torna possível a gestão integrada
numa única plataforma de clientes, proprietários, imóveis,
oportunidades de negócio, tarefas, arrendamento de férias,
agências, equipas, estatísticas, faturação, newsletters ...
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IDEALISTA/DATA
O idealista/data coloca à disposição dos nossos clientes
uma ferramenta tecnológica que permite elaborar
estimativas de preço e consultar informação atualizada de
mercado. Os utilizadores do CRM HCPro by idealista
poderão efetuar análises comparativas de mercado e gerar
relatórios de avaliação personalizados, uma ferramenta útil
no processo de angariação, estudo de mercado e gestão da
carteira de imóveis.
Esta plataforma está integrada exclusivamente no seu CRM
HCPro by idealista, podendo beneficiar todos os nossos
clientes de condições vantajosas na adesão ao serviço
Idealista/data e tirar o seu máximo proveito diretamente no
seu CRM.

GESTÃO DE CONTAS DE EMAIL
Incluído nos serviços do novo HCPro by idealista está a
gestão de contas de email. Connosco terá acesso a um
servidor de emails onde poderá administrar as contas de email
de toda a sua equipa.

Fornecemos também um poderoso webmail onde pode gerir
os seus emails diários.

PORTAIS IMOBILIÁRIOS
Hoje em dia 80% dos contactos de uma agência são oriundos
da internet e connosco terá acesso aos melhores portais
imobiliários, presentes emmais de 114 países.

Publique e atualize os seus imóveis automaticamente em
dezenas de portais, de forma mais simples e vantajosa
através do seu novo HCPro by idealista, potenciando o êxito
do seu negócio imobiliário sem conhecer fronteiras.
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PARTILHA NAS REDES SOCIAIS
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube ou WhatsApp
fazem já parte do nosso quotidiano há algum tempo.

Não alheio a isso, o seu novo HCPro by idealista oferece a
possibilidade de partilhar os seus imóveis nestas redes sociais
ou nos novos canais de comunicação, ficando ligados ao seu
site ou à sua página empresarial de Facebook. Assim, vai
conseguir ir além-fronteiras na divulgação do seu negócio.

ENVIO DE SMS
SMS´s personalizadas fazem a diferença quando são recebi-
das e com o seu novo HCPro by idealista pode fazer isso.

Dar a conhecer os seus imóveis, marcar visitas ou escrituras,
aumenta o impacto positivo que pode ter na angariação e
fidelização de clientes ao longo do tempo.

ENVIO DE NEWSLETTERS
Integrado no seu novoHCProby idealista está uma funcionalidade
que permite criar newsletters assim como monitorizar o seu
desempenho.

Partilhar imóveis, dar a conhecer novos serviços ou felicitar clientes
emépocas festivas, vai permitir-lhe chegar amilhares de potenciais
novos clientes.

MARKETING IMOBILIÁRIO
O novo HCPro by idealista fornece acesso a uma poderosa
ferramenta demarketing imobiliário ao serviço do sucesso do
seu negócio.

Hoje o marketing imobiliário é essencial para conseguir
destacar-se da concorrência. Com estas funcionalidades vai
fazer com que mais pessoas conheçam a sua empresa e
recorram a ela quando quiserem comprar ou vender um
imóvel.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA
Damos importância à formação dos nossos clientes e por isso
estamos disponíveis para formações online, telefónicas ou
presencias.

O novo HCPro by idealista pode fazer a diferença no seu negócio
e conhecer ao detalhe todas as suas funcionalidades, será a
melhor forma de extraír o maior proveito de uma ferramenta tão
poderosa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Queremos que se sinta em casa e aderindo ao novo HCPro by
idealista, começa a fazer parte de uma família que não para de crescer
– centenas de Imobiliárias na Península Ibérica já chegam ao êxito
connosco diaria- mente.

Disponibilizamos assistência técnica personalizada através de
telefone, email ou tickets e um gestor de cliente sempre disponível
para ajudar em tudo o que precisar.

PLANOS À MEDIDA
Seja qual for a dimensão do seu negócio, temos o plano ideal. Coloca-
mos à disposição dos nossos clientes diferentes planos e formas de
pagamento, indo ao encontro das suas necessidades.

Se trabalhar por conta própria, se estiver a lançar um novo negócio, se
tiver uma agência já consolidada ou até estiver a pensar expandir a sua
rede de imobiliárias, HCPro by idealista é a escolha certa para si.

MÓDULO DE FATURAÇÃO
Para facilitar o seu trabalho diário, integramos no novo HCPro by
idealista ummódulo de faturação específico para o setor imobiliário e
certificado pela Autoridade Tributária.

Simplifique processos, emitindo diferentes tipos de documentos ou
fazendo cruzamento de dados com os contactos do CRM, tudo
diretamente no seu software imobiliário.
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TABELA DE
PREÇOS HCPro XS

30,00 €/mês *
HCPro S
40,00 €/mês*

HCPro L
50,00 €/mês *

HCPro XL
60,00 €/mês *

20% DESCONTO

20% DESCONTO

20% DESCONTO

Certificado SSL

Pack Arrendamento para Férias

Pack Multiloja

Montra Virtual

Pesquisa Imóveis no Facebook

Assistência Técnica Telefone

Módulo de Faturação

Estudo de Mercado

Idealista/data***

Notificações Automáticas

Fotos 360º/Visitas Virtuais

Envio de SMS

Envio de Newsletters

Agenda

Pack de Portais Pagos **

Pack de Portais Gratuitos

Assistência Técnica Email/Tickets

Registo/Renovação de Domínio

SEO e Google Analytics

Website Editável

Website Responsivo

HCPROMobile

50Gb30Gb10Gb5GbEspaço em Disco

5030105Contas de Email

5030105Utilizadores

Ilimitados50002500500Imóveis

facebook.com/hcpropt

Rua Dr. João de Moura, nº77 - 3800-157

twitter.com/hcpropt

234 049 980

linkedin.com/company/hcpropt

geral@hcpro.pt www.hcpro.pt

* Os valores apresentados são mensais, sendo o pagamento anual, semestral, trimestral ou mensal. Aos valores apresentados
acresce IVA à taxa legal em vigor, fidelização de 12 meses. Não existe qualquer custo extra de ativação ou desativação do
serviço.
** Necessário contrato entre a imobiliária e o portal.
*** Mediante subscrição do Idealista/data


