Coaching de vendas Fabricio Medeiros palestra para corretores
no Ceará
Alagoano esteve em Fortaleza para pré-lançamento de projeto da RNI, da SM
Incorporações e da Jereissati em Pacatuba
O consultor de vendas alagoano Fabricio Medeiros palestrou na manhã desta quintafeira (27) para cerca de 300 corretores de imóveis durante um meeting em Fortaleza, no
Ceará. Ele apresentou mais de 40 técnicas de negociação no evento, promovido pela
incorporadora RNI em parceria com a SM Incorporações e a imobiliária Jereissati como
parte das ações de pré-lançamento do novo residencial da companhia, o Moradas das
Flores, na cidade de Pacatuba.
Conhecido pelo bordão “faca na caveira”, Medeiros destaca-se por um estilo agressivo
e irreverente. Ele tem 15 anos de experiência na área comercial e, nos últimos seis,
esteve envolvido com trabalhos no setor da construção. É também escritor, palestrante
e consultor de “vendas impossíveis” e reúne dicas no site Quebre a Banca.
O meeting contou ainda com a presença do copresidente da RNI Alexandre Mangabeira.
O Moradas das Flores promete ser uma alternativa para quem busca o conforto dos
condomínios horizontais. Localizado no bairro Jereissati, em Pacatuba, o
empreendimento terá casas de dois dormitórios e completa infraestrutura, com portaria
24 horas, playground, piscina, salão de festas e quiosque.
A RNI e a SM já lançaram juntas uma torre de alto padrão em Fortaleza. O condomínio
La Piazza Praça Luiza Távora, com unidades de três suítes e 93,82 metros quadrados,
foi entregue no bairro Aldeota.

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 174
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,3 milhões de m²
construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país,
com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de
Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos. Com atuação nacional, o grupo tem
tradição de mais de 69 anos. www.rni.com.br.
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