CLIPPING ABMI - DIGIMOBI 2.0

SALÃO DIGITAL FOI SUCESSO DE MÍDIA
NO LANÇAMENTO E NA PRORROGAÇÃO
Por meio da assessoria de imprensa, a ABMI conseguiu que cerca de 50
websites baseados em todas as regiões do país publicassem informações
sobre o Digimobi 2.0, de forma intercalada entre o lançamento e a
prorrogação evento, que aconteceu de 17 a 31 de outubro.
Seguem o clipping de postagens sobre o evento, com destaque para o
portal Terra, a Agência O Globo, o Estadão Broadcast e o site
Metrópoles.
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ABMI ANUNCIA DATAS DA 2ª EDIÇÃO
DE SEU SALÃO DIGITAL DE IMÓVEIS
São Paulo--(DINO - 15 out, 2020) A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que
reúne mais de 40 empresas afiliadas à Associação Brasileira do Mercado
Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de 14/10/20, em live,
muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso
do mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e
conselheiro da ABMI, a live contou com a participação de Rodrigo Elorza,
gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira, CEO da
CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação
Brasileira do Mercado Imobiliário

A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno
início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado
imobiliário em meio à estagnação econômica e aos transtornos trazidos
pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador, reunirá
43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis
para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela
experiência e pelo tempo maior de organização, o Digimobi 2.0
funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o
cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio
imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de
oportunidades, onde o público poderá ter vantagens extras na compra ou
aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais
variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão
espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio
Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta
abundante de crédito criam um momento impar para o mercado
imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias
oferecendo financiamento a longos prazos e a juros cada vez menores, o
mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas
aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma
vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais
do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda edição do
Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios
imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”,
completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago,
CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”

Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma
organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal
estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca
de aprimoramento entre suas associadas, empresas
imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e
pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e
processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já
nasceu digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser uma
associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma
associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais
movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor
Geral de Vendas).( http://www.broadcast.com.br/cadernos/releases/?id=MmhJdGJUZFJ0OFdxdytWSVEwQ3AvZz09 )
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Prorrogado até 31/10, salão digital tem live
que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro
26 OUT2020
13h29

O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em
abril deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas
ofertas do salão, provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0
fosse prorrogado até 31 de outubro.
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Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta
terça-feira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se
comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza,
vice-presidente Administrativo.

Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento
virtual é unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o
mercado imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos
clientes produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.
"Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira
de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que
os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte,
aplicação segura. Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição
do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais
diversos segmentos, permitindo que tudo se faça de forma totalmente online", ressalta
Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e
Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
"Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o
público pode ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com
localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do
evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil", comenta Schneider,
lembrando o evento vem na esteira das realizações de uma entidade extremamente
diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo
principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de
aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que
atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e
processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir
como "uma associação fora da curva", a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram,
em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
Website: https://abmi.org.br/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/prorrogado-ate-3110-salao-digital-tem-live-que-orienta-sobre-compra-deimovel,2845cb2b5d9f71e9723e78c9953978906aww4jl3.html
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ABMI anuncia datas da 2ª edição de seu salão digital de imóveis
e-Commerce /
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas afiliadas à Associação Brasileira do
Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que
reuniu nomes de peso do mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live contou com a participação de Rodrigo
Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação
Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação econômica e aos transtornos trazidos
pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade
imóveis para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de organização, o Digimobi 2.0
funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer
o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público poderá ter vantagens extras na
compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do
evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os
juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a juros cada vez
menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para
investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação
segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos
segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo
principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas
imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e
processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser uma
associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais
movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=84558&tit=ABMI+anuncia+datas+da+2%C2%AA+edi%C3%A7%C3%A3o%0A
de+seu+sal%C3%A3o+digital+de+im%C3%B3veis+%0A

Prorrogado Até 31/10, Salão Digital Tem
Live Que Orienta Sobre Compra De Imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
(ABMI) estender Digimobi 2.0 até final de outubro

Live sobre momento para comprar imóvel ( Divulgação )

Mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus
recursos
São Paulo, SP,26/10/2020 –

O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela
ABMI em abril deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa
procura pelas ofertas do salão, provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez
com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até 31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma
live, nesta terça-feira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento
econômico para se comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da
entidade no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family
Office; Márcio Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice -presidente
Estratégico; e Marcos Aucauza, vice-presidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o
evento virtual é unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são
excelentes para o mercado imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma
semana para oferecer aos clientes produtos para comprar ou alugar em qualquer região
do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo
financiamento a longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou
a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja
para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o
imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. Estendido até 31 de outubro,
por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda
mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de
Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o
público pode ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com
localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes
do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta
Schneider, lembrando o evento vem na esteira das realizações de uma entidade
extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como
objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante
busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus
mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em
mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e
moderna, primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando
sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas,
as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral
de Vendas).
http://gazetabrasilia.com.br/newsdino/?title=prorrogado -ate-3110-salao-digital-tem-liveque-orienta-sobre-compra-de-imovel&partnerid=1623&releaseId=245684

ABMI anuncia datas da 2ª edição de seu salão
digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com ofertas de mais de 40
empresas
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A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40
empresas afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da
noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de
peso do mercado imobiliário para debater garantias locatícias.

Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live
contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos

Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do
Mercado Imobiliário

A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.

A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à
estagnação econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem
mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis
para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.

“Salão de oportunidades”

Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior
de organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br)
onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos
seus sonhos com apenas alguns cliques.

“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o
público poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações
e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão
espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente
da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento
impar para o mercado imobiliário.

“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira
de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os
valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte,
aplicação segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização

dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa
Schneider.

O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e
Kurole.

“Associação fora da curva”

Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins
econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações
e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em
seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em
mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.

Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em
2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
((((https://www.metropoles.com/dino/abmi-anuncia-datas-da-2a-edicaode-seu-salao-digital-deimoveis)))))
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PRORROGADO ATÉ 31/10,
SALÃO DIGITAL TEM LIVE QUE
ORIENTA SOBRE COMPRA DE
IMÓVEL
São Paulo, SP--(DINO - 26 out, 2020) O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital
lançado pela ABMI em abril deste ano, começou dia 17/10 e terminaria
dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão, provenientes
das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse
prorrogado até 31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi
2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terçafeira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento
econômico para se comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na
página da entidade no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive
manager na Julius Baer Family Office; Márcio Schneider, presidente da
ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza,
vice-presidente Administrativo.

Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se
pretende com o evento virtual é unir o útil ao agradável, uma vez que as
condições da economia são excelentes para o mercado imobiliário, e o
Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos
clientes produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias
oferecendo financiamento a longos prazos e a juros cada vez menores, o
mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas
aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma
vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais
do que nunca é moeda forte, aplicação segura. Estendido até 31 de
outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi
está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários
nos mais diversos segmentos, permitindo que tudo se faça de forma
totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago,
CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de
oportunidades, onde o público pode ter vantagens extras na compra ou
aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais
variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão
espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta
Schneider, lembrando o evento vem na esteira das realizações de uma
entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira
do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que
tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de
informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que

atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em
mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já
nasceu digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser uma
associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma
associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais
movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor
Geral de Vendas).
http://www.broadcast.com.br/cadernos/releases/?id=d1RSOVVSOWFiQnpiN1lBelhiUnVZUT09
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Prorrogado até 31/10, salão digital tem live que orienta sobre compra de imóvel
Mídias /
O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril deste ano, começou dia 17/10 e
terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão, provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o
Digimobi 2.0 fosse prorrogado até 31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terça-feira (27/10), às 19h, traz
orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade no Facebook, reunirá Thiago Leomil,
executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e
Marcos Aucauza, vice-presidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é unir o útil ao agradável, uma vez que
as condições da economia são excelentes para o mercado imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para
oferecer aos clientes produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a juros cada vez
menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para
investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação
segura. Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a
realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta
Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode ter vantagens extras na compra ou
aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento
estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento vem na esteira das realizações
de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca
de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que
atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser uma
associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais
movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

Website: https://abmi.org.br/

http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=84802&tit=Prorrogado+at%c3%a9+31%2f10%2c+s
al%c3%a3o+digital+tem%0alive+que+orienta+sobre+compra+de+im%c3%b3vel
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ABMI Anuncia Datas Da 2ª Edição
De Seu Salão Digital De Imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país,
com ofertas de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades
São Paulo,15/10/2020 –
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40
empresas afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no
início da noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que
reuniu nomes de peso do mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI,
a live contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto
Seguro; Carlos Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da
Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da
pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à
estagnação econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num
cenário bem mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo
uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo
tempo maior de organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado n um portal
(www.salaodigimobi.com.br) onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo,
poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde
o público poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com
localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes
do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca
Márcio Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta
abundante de crédito criam um momento impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo
financiamento a longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou
a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja
para investimento, uma vez que os valores dos alugué is voltaram a ser atrativos, o
imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda edição do
Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais
diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de
Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização
sem fins econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a
troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas,
empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela
diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como
tecnologia e inovação.

Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e
moderna, primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando
sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas,
as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral
de Vendas).
http://gazetabrasilia.com.br/newsdino/?title=abmi -anuncia-datas-da-2a-edicao-de-seusalao-digital-de-imoveis&partnerid=1623&releaseId=247617
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Prorrogado até 31/10, salão digital temlive que
orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) estender Digimobi 2.0 até final
de outubro
DINO
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ODigimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril
deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do

salão, provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse
prorrogado até 31 de outubro.

Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta
terça-feira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se
comprar um imóvel.

A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza,
vice-presidente Administrativo.

Mercado imobiliário em alta

De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual
é unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado
imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes
produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.

“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira
de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os
valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte,
aplicação segura. Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição
do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais
diversos segmentos, permitindo que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.

O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e
Kurole.

VGV de R$ 5,31 bilhões

“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público
pode ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão
espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento
vem na esteira das realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a
Associação Brasileira do Mercado imobiliário.

Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo
principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de
aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que
atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e
processos, bem como tecnologia e inovação.

Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em
2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

https://www.metropoles.com/dino/prorrogado-ate-31-10-salao-digital-temlive-que-orienta-sobrecompra-de-imovel

ABMI anuncia datas da 2ª edição
de seu salão digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com
ofertas de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades
São Paulo,15/10/2020 –
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas afiliadas à
Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de 14/10/20, em live, muito

elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do mercado imobiliário para debater garantias
locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live contou com a
participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira, CEO da CredPago; e
Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação econômica
e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador, reunirá 43 empresas
associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do
país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de
organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o cliente,
de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns
cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público poderá ter
vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas,
uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”,
destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito
criam um momento impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a
juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus
recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o
imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar
ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa
Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins econômicos que
tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de
aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela
ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e
inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima
de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”,
a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor
Geral de Vendas).
https://inteligenciaeinovacao.com/newsdino/?title=abmi-anuncia-datas-da-2a-edicao-de-seu-salao-digital-deimoveis&partnerid=1745&releaseId=247617
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Prorrogado até 31/10, salão digital tem live
que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro
DINO
https://abmi.org.br/

Live sobre
momento
para comprar
imóvel
O Digimobi
2.0, segunda
edição do
salão de
imóveis
totalmente
digital
lançado pela
ABMI em
abril deste
ano,
começou dia
17/10 e
terminaria dia
24/10. Mas a
volumosa
procura
pelas ofertas
do salão,
provenientes
das 50
empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até 31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terça-feira (27/10), às
19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade no Facebook, reunirá
Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio Schneider, presidente da ABMI; Ricardo
Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vice-presidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é unir o útil ao agradável,
uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem
mais uma semana para oferecer aos clientes produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a juros
cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja
para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que
nunca é moeda forte, aplicação segura. Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do
Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.

VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode ter vantagens extras
na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as
empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider,
lembrando o evento vem na esteira das realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a
Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal estimular a
competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas
imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em
mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima de
tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI
engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de
Vendas).
https://cidadenoar.com/noticia/8298/prorrogado-ate-31-10-salao-digital-tem-live-que-orienta-sobre-compra-de-imovel

ABMI anuncia datas da 2ª edição
de seu salão digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com
ofertas de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades
São Paulo,15/10/2020 –
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas
afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de
14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do
mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live
contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira,
CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado
Imobiliário

A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação
econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador,
reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou
aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de
organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o
cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos
com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público
poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas
por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI,
lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar para o
mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores
dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E
a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários
nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins
econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a
constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus
mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado,
gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
http://www.mercadoimobiliario.net/newsdino/?title=abmi-anuncia-datas-da-2a-edicao-de-seu-salaodigital-de-imoveis&partnerid=1666&releaseId=247617
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Prorrogado até 31/10, salão digital tem
live que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro

Live sobre momento para comprar imóvel ( Divulgação )

Mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos
São Paulo, SP,26/10/2020 –
O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril
deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão,
provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até
31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terçafeira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um
imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vicepresidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é
unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado
imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes produtos
para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores
dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura.
Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para
facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode
ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações
as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por
praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento vem na esteira das
realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do
Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal
estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela
diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e
inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

https://matracacultural.com.br/newsdino/?title=prorrogado-ate-3110-salao-digital-tem-live-que-orienta-sobrecompra-de-imovel&partnerid=31&releaseId=245684
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DINO

A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas
afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de

14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do
mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live contou
com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira, CEO da
CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação
econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador,
reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou aluguel,
nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de
organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde
o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus
sonhos com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público
poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas
por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI,
lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar para o
mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos
prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas
aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis
voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda
edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais
diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins
econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a
constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus
mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado,
gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma
associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
https://www.mundodomarketing.com.br/noticias-corporativas/conteudo/247617/abmi-anunciadatas-da-2a-edicao-de-seu-salao-digital-de-imoveis

Prorrogado até 31/10, salão digital tem
live que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro

Live sobre momento para comprar imóvel ( Divulgação )

Mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos
São Paulo, SP,26/10/2020 –

O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril
deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão,
provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até
31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terçafeira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um
imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vicepresidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é
unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado
imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes produtos
para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores
dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura.
Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para
facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode
ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações
as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por
praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento vem na esteira das
realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do
Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal
estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela
diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e
inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

http://www.mercadoimobiliario.net/newsdino/?title=prorrogado-ate-3110-salao-digital-tem-liveque-orienta-sobre-compra-de-imovel&partnerid=1666&releaseId=245684

ABMI anuncia datas da 2ª edição
de seu salão digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com
ofertas de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será
um salão de oportunidades
São Paulo,15/10/2020 –

A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente
digital que reúne mais de 40 empresas afiliadas à Associação
Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início
da noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e
qualidade, que reuniu nomes de peso do mercado imobiliário
para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis
e conselheiro da ABMI, a live contou com a participação de
Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos
Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor
jurídico da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em
pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado
imobiliário em meio à estagnação econômica e aos transtornos
trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais
alentador, reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo
uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos mais
diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela
experiência e pelo tempo maior de organização, o Digimobi 2.0
funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br)
onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá
fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns
cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão
de oportunidades, onde o público poderá ter vantagens extras na
compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas
participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas
as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da

ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de
crédito criam um momento impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias
oferecendo financiamento a longos prazos e a juros cada vez
menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de
as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para
investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser
atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação
segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar
ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais
diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago,
CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado
Imobiliário é uma organização sem fins econômicos que tem
como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de
informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que
atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com
foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e
inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI
já nasceu digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser
uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as
quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em
VGV (Valor Geral de Vendas).
http://www.memoriaparanaense.com.br/newsdino/?title=abmianuncia-datas-da-2a-edicao-de-seu-salao-digital-deimoveis&partnerid=1739&releaseId=247617

Prorrogado até 31/10, salão digital tem
live que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
(ABMI) estender Digimobi 2.0 até final de outubro

Live sobre momento para comprar imóvel

São Paulo, SP, 26/10/2020 Mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos
O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril
deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão,
provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até
31 de outubro.

Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta
terça-feira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar
um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vicepresidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é unir
o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado imobiliário,
e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes produtos para comprar
ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos
prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas
aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos
aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura.
Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para
facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode
ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as
mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente
todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento vem na esteira das realizações de
uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal
estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela
diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

https://www.trendtimes.com.br/newsdino?title=prorrogado-ate-3110-salao-digital-tem-live-que-orienta-sobre-compra-deimovel&partnerid=2998&releaseId=245684

ABMI anuncia datas da 2ª edição
de seu salão digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com ofertas
de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades

São Paulo,15/10/2020 –
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas
afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de
14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do
mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live
contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira,
CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado
Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação
econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador,
reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou
aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de
organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o
cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos
com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público
poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas
por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI,
lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar para o
mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores
dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E
a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários
nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins
econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a
constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus
mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado,
gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

https://www.teamocaruaru.com/newsdino/?title=abmi-anuncia-datas-da-2a-edicao-de-seu-salaodigital-de-imoveis&partnerid=1428&releaseid=247617

Prorrogado até 31/10, salão digital tem
live que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro

Live sobre momento para comprar imóvel ( Divulgação )

Mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos
São Paulo, SP,26/10/2020 –

O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em
abril deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas
do salão, provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse
prorrogado até 31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta
terça-feira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se
comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza,
vice-presidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual
é unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado
imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes
produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira
de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os
valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte,
aplicação segura. Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição
do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais
diversos segmentos, permitindo que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e
Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público
pode ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão
espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento
vem na esteira das realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a
Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo
principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de
aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que
atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e
processos, bem como tecnologia e inovação.

Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em
2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
https://www.sonhodoprimeiroimovel.com.br/newsdino/?title=prorrogado-ate-3110-salao-digitaltem-live-que-orienta-sobre-compra-de-imovel&partnerid=1674&releaseId=245684

Prorrogado até 31/10, salão digital tem
live que orienta sobre compra de imóvel
Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro

Live sobre momento para comprar imóvel ( Divulgação )

Mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos
São Paulo, SP,26/10/2020 –
O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril
deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão,

provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até
31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (http://www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta
terça-feira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um
imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vicepresidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é
unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado
imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes produtos
para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores
dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura.
Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para
facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode
ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações
as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por
praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento vem na esteira das
realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do
Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal
estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela
diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e
inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
https://tonafama.com/newsdino/?title=prorrogado-ate-3110-salao-digital-tem-live-que-orienta-sobrecompra-de-imovel&partnerid=1911&releaseId=245684

ABMI anuncia datas da 2ª edição de seu salão
digital de imóveis
São Paulo 15/10/2020 15h20

De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com
ofertas de mais de 40 empresas

DINO

A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne
mais de 40 empresas afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
(ABMI), foi lançada no início da noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por
seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do mercado imobiliário para
debater garantias locatícias.

Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro
da ABMI, a live contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de
produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias
Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da
pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário
em meio à estagnação econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus,
desta feita, num cenário bem mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à
entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos mais
diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e
pelo tempo maior de organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num
portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil,
ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas
alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de
oportunidades, onde o público poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel
do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma
vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente
todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI,
lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um
momento impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo
financiamento a longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário
voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para
morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a
ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a
segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos
negócios imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”,
completa Schneider.

O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede
de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma
organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal estimular a
competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento
entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que
atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado,
gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu
digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial.
Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI
engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31
bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
Mais informações:
abmi.org.br
(( https://negociosemfoco.com/amp/?title=abmi-anuncia-datas-da-2a-edicaode-seu-salao-digital-de-imoveis&partnerid=1441&releaseid=247617 ))
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Prorrogado até 31/10, salão digital tem live
que orienta sobre compra de imóvel

Intensidade de busca faz Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)
estender Digimobi 2.0 até final de outubro
DINO
https://abmi.org.br/

Live sobre momento para comprar imóvel
O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril deste ano,
começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão, provenientes das 50 empresas
associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até 31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terça-feira (27/10), às 19h,
traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade no Facebook, reunirá Thiago
Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vicepresidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vice-presidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é unir o útil ao agradável,
uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem
mais uma semana para oferecer aos clientes produtos para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a juros
cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja
para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que
nunca é moeda forte, aplicação segura. Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do
Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode ter vantagens extras
na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as
empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider,
lembrando o evento vem na esteira das realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a
Associação Brasileira do Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal estimular a
competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas
imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em
mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima de
tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI
engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de
Vendas).
https://abnoticianews.com.br/noticia/24885/prorrogado-ate-31-10-salao-digital-tem-live-que-orienta-sobre-compra-deimovel

ABMI anuncia datas da 2ª edição
de seu salão digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com
ofertas de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades
São Paulo,15/10/2020 –
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40
empresas afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da

noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de
peso do mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live
contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos
Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do
Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à
estagnação econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem
mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis
para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior
de organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br)
onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos
seus sonhos com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o
público poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações
e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão
espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente
da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento
impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira
de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os
valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte,
aplicação segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização
dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa
Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e
Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins
econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações
e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em
seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em
mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.

Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em
2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
https://www.sonhodoprimeiroimovel.com.br/newsdino/?title=abmi-anuncia-datas-da-2a-edicao-deseu-salao-digital-de-imoveis&partnerid=1674&releaseId=247617

ABMI anuncia datas da 2ª edição de seu salão digital de imóveis
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas
afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de
14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do
mercado imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live
contou com a participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira,
CEO da CredPago; e Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado
Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação
econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador,
reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou
aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de
organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o
cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos
com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público
poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e
apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas
por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI,
lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar para o
mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores

dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E
a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários
nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins
econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a
constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus
mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado,
gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
Website: http://www.abmi.org.br
Conteúdo reproduzido sob licença da Dino.
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ABMI anuncia datas da 2ª edição de seu
salão digital de imóveis
De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com ofertas
de mais de 40 empresas
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis
totalmente digital que reúne mais de 40
empresas afiliadas à Associação Brasileira do
Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início
da noite de 14/10/20, em live, muito elogiada por
seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de
peso do mercado imobiliário para debater
garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da
Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live
contou com a participação de Rodrigo Elorza,
gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos
Nogueira, CEO da CredPago; e Rubens Elias
Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira
do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril
deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação econômica e aos
transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à
entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de organização, o
Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil,
ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público poderá ter vantagens
extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as
empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio
Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar
para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a juros
cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja
para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que
nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos
negócios imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”

Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins econômicos que tem
como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre
suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de
produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima de
tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI
engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de
Vendas).

https://abnoticianews.com.br/noticia/24767/abmi-anuncia-datas-da-2--edicao-de-seu-salao-digital-deimoveis-

Prorrogado até 31/10, salão digital tem live que orienta sobre compra de imóvel
O Digimobi 2.0, segunda edição do salão de imóveis totalmente digital lançado pela ABMI em abril
deste ano, começou dia 17/10 e terminaria dia 24/10. Mas a volumosa procura pelas ofertas do salão,
provenientes das 50 empresas associadas à ABMI, fez com que o Digimobi 2.0 fosse prorrogado até
31 de outubro.
Em meio a mais esta semana de Digimobi 2.0 (www.salaodigimobi.com.br), uma live, nesta terçafeira (27/10), às 19h, traz orientações sobre o melhor momento econômico para se comprar um
imóvel.
A live, que pode ser vista pelo canal de YouTube da ABMI e também na página da entidade
no Facebook, reunirá Thiago Leomil, executive manager na Julius Baer Family Office; Márcio
Schneider, presidente da ABMI; Ricardo Abreu,vice-presidente Estratégico; e Marcos Aucauza, vicepresidente Administrativo.
Mercado imobiliário em alta
De acordo com o presidente da ABMI, Márcio Schneider, o que se pretende com o evento virtual é
unir o útil ao agradável, uma vez que as condições da economia são excelentes para o mercado
imobiliário, e o Digimobi 2.0, prorrogado, tem mais uma semana para oferecer aos clientes produtos
para comprar ou alugar em qualquer região do país.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a
longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as
pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores
dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura.
Estendido até 31 de outubro, por conta da intensa procura, a segunda edição do Digimobi está aí para
facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos, permitindo
que tudo se faça de forma totalmente online”, ressalta Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
VGV de R$ 5,31 bilhões

“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 é um salão de oportunidades, onde o público pode
ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações
as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por
praticamente todas as regiões do Brasil”, comenta Schneider, lembrando o evento vem na esteira das
realizações de uma entidade extremamente diferenciada e inovadora, a Associação Brasileira do
Mercado imobiliário.
Fundada em 1998, a ABMI é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal
estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas
associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela
diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e
inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna,
primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como
“uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a
expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
Website: https://abmi.org.br/
Conteúdo reproduzido sob licença da Dino.
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ABMI anuncia datas da 2ª edição
de seu salão digital de imóveis

De 17 a 24/10, salão online vai movimentar o mercado imobiliário do país, com
ofertas de mais de 40 empresas

dino

Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades
São Paulo,15/10/2020 –
A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas
afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de
14/10/20, em live, muito elogiada por seu conteúdo e qualidade, que reuniu nomes de peso do mercado
imobiliário para debater garantias locatícias.
Com a mediação de Pedro Fernandes, CEO da Beiramar Imóveis e conselheiro da ABMI, a live contou com a
participação de Rodrigo Elorza, gerente de produtos da Porto Seguro; Carlos Nogueira, CEO da CredPago; e
Rubens Elias Filho, assessor jurídico da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário
A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.
A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação
econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador,

reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos
mais diferentes recantos do país.
“Salão de oportunidades”
Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de
organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o
cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com
apenas alguns cliques.
“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público poderá
ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais
variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas as
regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta
abundante de crédito criam um momento impar para o mercado imobiliário.
“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos
prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas
aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis
voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda edição
do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos
segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.
O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.
“Associação fora da curva”
Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins econômicos
que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca
de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam
pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como
tecnologia e inovação.
Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando,
acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação
fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31
bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=abmi-anuncia-datas-da-2a-edicao-de-seu-salaodigital-de-imoveis&partnerid=1345&releaseid=247617

