OFICINA

C/ Princesa, 6
08410 Granollers
Barcelona
TELÈFON

93 870 28 56

Som una empresa, dedicada a la gestió immobiliària, formada per un equip de
grans professionals. La nostra matèria primera són els espais vitals, ja siguin
per a viure-hi o treballar-hi. Això fa que la relació persona-espai sigui
indisoluble.
Treballem per les persones que busquen nous llocs per viure o treballar i per
les persones que volen vendre un espai.

FAX

93 860 07 32
E-MAIL

blocs@blocs.net
WEB

www.blocs.net

La nostra tasca comença en un espai físic que hem de valorar, fins a endinsarnos en un espai conceptual, on hem de projectar diferents escenaris per a
trobar el millor client, perquè li pugui treure el màxim rendiment.
Per a començar a treballar signem un encàrrec de venda o de lloguer per a que
tot sigui segons l’establert.
Inicialment, ens cal el màxim de documentació amb la finalitat d’informar el
millor possible. En el supòsit que no es disposi de tota aquesta informació,
nosaltres ens ocupem de recollir-la o de crear-la.
Un cop ja disposem de la documentació i som plenament coneixedors del
producte, comencem a treballar: ens cuidem dels clients, de la publicitat,
preservem la seva confidencialitat i l’assessorem en qualsevol dubte que pugui
sorgir de l’operació de compra, venda o lloguer.
L’interés en oferir el millor servei ens ha portat a la creació de dues divisions
de treball, cadascuna especialitzada en un àmbit d’actuació: el familiar i
l’empresarial. Per això a la nostra empresa trobarà els millors professionals i
una gestió personalitzada.
Si vol que nosaltres li portem la gestió del seu immoble, la taxació del mateix
serà gratuïta, realitzarem un dossier, crearem la publicitat la farem en
diferents mitjans escrits i portals immobiliaris i li tramitarem el millor
finançament.
Treballem per a vostè, treballem per a la seva satisfacció i tranquilitat.
Blocs, la millor garantia d’exit.

