Guilherme Machado palestra para corretores em Rio Preto
RNI promove evento com Influenciador digital imobiliário
O autor do best-seller “Você não via mais conseguir vender assim” e influenciador
digital, Guilherme Machado, palestrou para 300 corretores imobiliários nesta segundafeira (6), às 9 horas, no Espaço Vitória, durante o Meeting Imobiliário, um evento
promovido pela RNI.
Referência no mercado imobiliário, a publicação de Machado ocupou o primeiro lugar
no ranking de livros mais vendidos da Revista Veja e do jornal Folha de São Paulo. Ao
longo da narrativa, o autor traz dicas de como se tornar um profissional “quebraregras” e alcançar o sucesso na carreira de corretor de imóveis. Como influenciador
digital, seu canal do YouTube conquistou mais de 136 mil seguidores.
Durante o evento, foram apresentados detalhes do Green Life São Marcos, novo
empreendimento da construtora, com lançamento previsto para o fim deste mês.
Voltado ao segmento popular, o condomínio com apartamentos de dois dormitórios e
estrutura de lazer completa ficará ao lado da Leroy Merlin e do Detran, no Jardim São
Marcos.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 173
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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