
DEZEMBRO, 202101

Negócios imobiliários de sucesso

O Hackathon como ferramenta de  inovação para 
o mercado de multipropriedade

Os Hackathons são eventos 
com foco em desenvolvimento 
de novas tecnologias, como 
dados e códigos abertos, 
softwares, além de soluções 
dinâmicas e integradas para 
diversos modelos de negócios.

Empreendimentos deste tipo podem ter ações valorizadas e estratégias 
alavancadas a partir dos Hackathons, focando no desenvolvimento de 
canais de comunicação para vendas, soluções inovadoras, e até na criação 
de plataformas que tenham ênfase na experiência do usuário- específicas 
para o ramo imobiliário.

Muito visado como um investimento 
atrativo, o Hackathon pode ser 
encarado como uma excelente 
ferramenta para a geração e 
aprimoramento de operações 
disruptivas, inclusive no mercado de 
multipropriedade imobiliária. 



O primeiro Hackathon 
Verta, confira!

Inovação e criatividade são indispensáveis para qualquer empresa, e para 
a Verta não seria diferente, não é mesmo? 

Foi acreditando nisso e associando 
muita sinergia e dedicação que 
finalizamos o nosso primeiro 
#HackathonVerta. 

Canal Online de Vendas

O evento teve foco na criação de 
um novo canal online de vendas e, 
para tanto, contamos com a 
partilha de ideias, conceitos e 
experiências entre os participantes 
- algo vital para impulsionarmos o 
crescimento da Verta e, 
consequentemente,consequentemente, também de 
nossos clientes. 

Somos obstinados em inovar!
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Retomada econômica
e turismo em alta

prepare-se para investir em um novo 
empreendimento de Multipropriedade!

Os imóveis em regime de 
multipropriedade são um tipo 
de empreendimento arrojado, 
que divide o valor de 
investimento e o valor da 
manutenção, compartilhando 
com os outros proprietários o 
período de uso.período de uso.

A retomada econômica, somada à evolução da vacinação e ao retorno das 
viagens, fazem com que as pessoas busquem cada vez mais por novas 
experiências e  destinos, o que pode representar um excelente momento para 
investir em ramos como a hotelaria e o turismo imobiliário. 

Após a baixa histórica da taxa Selic 
em 2020, o mercado imobiliário vem 
se recuperando rapidamente da 
crise, e deve se manter consistente 
até 2022. Além disso, economistas 
afirmam que o setor turístico 
nacional pode fechar o ano com alta 
de 16% no faturamento.de 16% no faturamento.
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NÃO FIQUE 
NA DÚVIDA!

Dê início ao seu novo empreendimento de multipropriedade e conte 
com um suporte completo para todas as etapas do seu negócio.
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Os empreendimentos multipropriedade mais 
aconchegantes e com melhor custo benefício 
para sua viagem de férias estão aqui! 

DO FLAT AO RESORT

Para encerrar um ano como 
2021, nada mais agradável do 
que um descanso merecido, 
não é mesmo?

Se o destino contar com 
acomodações aconchegantes, 
excelente custo-benefício e 
possibilidades personalizáveis de 
acomodações, é ainda melhor. 

Sabe onde você encontra tudo isso?  Só aqui na Verta! 

Somos especialistas no 
mercado de multipropriedade, 
e estamos localizados em 
diferentes regiões do Brasil, em 
cidades como Porto das Dunas, 
Ubatuba, Caldas Novas, 
Gramado, e muito mais. 

Ao garantir sua casa de férias com 
a Verta, você é automaticamente 
associado a uma rede 
intercambiadora, ou seja, você 
pode aproveitar suas férias no 
hotel/resort no qual adquiriu suas 
semanas ou pode trocá-las por 
experiênciasexperiências em mais de 4 mil 
destinos pelo mundo, oferecidos 
pela RCI e Compartilha Club. 
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Com a Verta, você pode garantir suas férias dos sonhos em um resort à beira 
mar com infraestrutura, lazer completo e acessibilidade!

Localizado na beira da 
praia das Toninhas, em 
Ubatuba, um dos lugares 
mais movimentados do 
Litoral de São Paulo, o 
grupo Wembley Inn 
anuncia seu novo 
lançamento:lançamento: Wembley 
Residences.

Os apartamentos e o resort contam com 
infraestrutura completa, contando com 
piscinas infantis e para adultos, restaurante, 
bar de piscina, salão de jogos, e até mesmo 
com estruturas mais complexas, como salão 
de carteado e quadras de tênis 
poliesportivas. Um dos grandes diferenciais 
destedeste lançamento é sua acessibilidade, que 
vai desde a entrada até os elevadores e 
apartamentos, sendo possível que 
cadeirantes e outros hóspedes com 
necessidades especiais possam ter acesso 
garantido.

VEM UM LANÇAMENTO IMPERDÍVEL POR AÍ

DESCUBRA O

WEMBLEY RESIDENCES! 
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RESERVA DO PORTO

RESERVA CAJUÍ

Já pensou em garantir uma unidade de loteamento com bairros 
planejados e infraestrutura completa, para aproveitar as férias e seus 
períodos de descanso durante o ano? Com a Verta você pode!

Nossos dois novos lançamentos 
vêm aí para inovar na experiência 
de compra de lotes comerciais e 
residenciais, trazendo diferenciais 
como sustentabilidade, qualidade 
de vida e lazer.

A Reserva Cajuí (Teresina, Piauí) 
e a Reserva do Porto (Itaguaí, 
Rio de Janeiro), trazem um 
novo conceito de vizinhança 
projetada com localizações 
privilegiadas, serviços 
essenciais e opções premium 
dede diversão, com tudo o que 
você tem direito e muito mais!

Infraestrutura completa para você ter as férias perfeiras
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