Rodobens Negócios Imobiliários comemora 25 anos
Presidente Prudente, outubro de 2016 - A Rodobens Negócios Imobiliários comemora neste
mês outubro 25 anos de história e desenvolvimento. Fundada em São José do Rio Preto (SP), já
contabiliza 169 empreendimentos lançados, contribuindo para que a Rodobens Negócios
Imobiliários seja uma das maiores construtoras e incorporadoras do país com atuação em 56
cidades e 12 estados. São mais de 64 mil unidades lançadas que se somadas correspondem a
mais de 6,1 milhões de m² de área construída.
Recentemente a Rodobens Urbanismo lançou o empreendimento Solares, um condomínio
fechado com lotes entre 420 m² e 640 m², projetado segundo o conceito de clube privativo, que
representa o que há de melhor no mercado imobiliário brasileiro. Também em Presidente
Prudente, a companhia construiu o Bosque dos Tamburis, condomínio fechado de casas de 103
m², com duas vagas de garagem que oferecem conforto, lazer diferenciado e segurança em uma
área superior a 185.000 m².
Os empreendimentos da incorporadora representam um novo estilo de vida para seus clientes.
Cada condomínio é especialmente desenvolvido atendendo às diversas características locais
para assegurar o máximo de conforto aos futuros moradores. Confiante em relação ao
desempenho da economia regional, a Rodobens Negócios Imobiliários seguirá sua estratégia de
crescimento contínuo investindo cada vez mais em empreendimentos reconhecidos pela
qualidade e exclusividade.
Seguindo os valores que inspiram a companhia de atitude, simplicidade e transparência, a
Rodobens Negócios Imobiliários vem contribuindo com o desenvolvimento da região ao
implementar projetos inovadores com o objetivo de manter a cidade alinhada com as
tendências mundiais de bem-estar, qualidade e comodidade.
Ao longo da história, a empresa conquistou diversos prêmios como o Top Imobiliário de Goiânia,
o Prix d’Excellence, o Programa de Obra Sustentável e o Prêmio Master Imobiliário. Em 2016 foi
considerada a 12ª maior construtora e incorporadora do país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores
Construtoras”. Esse reconhecimento respalda importantes qualidades como crescimento
financeiro, amadurecimento profissional, confiabilidade do mercado e administração
estratégica. A companhia também aparece bem classificada no Ranking 500 Grandes da
Construção e no Guia Época 360ª.

NOVO SITE
Para celebrar este momento especial, a Rodobens Negócios Imobiliários passa a utilizar
uma marca comemorativa com o selo “25 anos”. Além disso, a empresa lança um novo
site, moderno e adequado às necessidades atuais de mobilidade e do mercado
imobiliário. O novo portal tem um layout atualizado e simples, segue as tendências de
usabilidade para proporcionar uma excelente experiência de navegação ao consumidor,
sendo totalmente compatível com os dispositivos móveis.
A companhia faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais
do País, com tradição mais de 65 anos de tradição no mercado e atuação nos setores
automotivo, financeiro e imobiliário.
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