Rodobens Negócios Imobiliários promove debates sobre o setor imobiliário
São José do Rio Preto, abril 2017 – A Rodobens Negócios Imobiliários reunirá especialistas para
debater os temas mais relevantes para o setor da construção civil na atualidade. Ao todo, oito
cidades receberão os palestrantes, e Rio Preto será a primeira.
O evento acontece no dia 13 de abril a partir das 13h30 no Ipê Center, na avenida Francisco das
Chagas Oliveira, 117. Com o nome de “Café Imobiliário”, o objetivo dos encontros é fomentar
discussões voltadas para os profissionais do mercado imobiliário, buscando soluções que
possam melhorar o setor na região. A expectativa é que mais de 100 corretores de imóveis
participem do evento.
As palestras serão conduzidas por Guilherme Carnicelli, publicitário formado pela FAAP/SP
especialista em capacitação e planejamento estratégia e Gustavo Zanotto, um dos principais
nomes do marketing digital imobiliário do Brasil. Além da participação de diretores e da equipe
comercial da Rodobens Negócios Imobiliários. O evento é fechado para convidados.
Depois de Rio Preto, o Café Imobiliário seguirá para as cidades de Ribeirão Preto, Paulínia,
Presidente Prudente, Uberlândia, Cuiabá e Bauru.
Serviço:
Ipê Center
Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 117.
Horário; 13h30 às 18h30
São José do Rio Preto
www.rodobensimoveis.com.br
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 25 anos, a construtora e incorporadora chegou à marca
de 169 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados
brasileiros. A companhia tem capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades,
somando 6,1 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores
grupos empresariais do país, com tradição de 65 anos no mercado e atuação nos setores
automotivo, financeiro e imobiliário. Em 2015, a empresa foi classificada como a 12ª maior
empresa de construção e incorporação do país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores
Construtoras”.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Douglas Santos – douglas.santos@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 9 8902-9701
Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 7671-9534

