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Lista de Notícias
 

Lançamento da franquia TAGUS PROPERTY em
Portugal

Convenção UNU 2021

House Shine vai estar presente no Rally Flor do
Alentejo 2021

DECISÕES E SOLUÇÕES CELORICO DE BASTO
CELEBRA UMA DÉCADA DE EXISTÊNCIA

2easy Invest Massamá festeja o oitavo aniversário

A Urban Obras Viseu já abriu

Jani-King Procura Franqueado em Setúbal

NOVA CAMPANHA MOSTRA QUE “NINGUÉM
TRATA DA SUA CASA COMO UM CONSULTOR
RE/MAX”

Cocolonne, a franquia mais popular

GRUPO VANTAGEM MANTÉM MÉDIA DE 23
TRANSAÇÕES POR DIA

>>

Lista de Notícias da Economia
 

A mediadora e gestora de obras House360 dá
mais um passo com a abertura de escritório em
Sintra.

Alain Afflelou reabre loja em Olhão com nova
imagem e campanha especial

Grupo MDS realiza nova aquisição no Brasil e
lidera seguros na área da educação

TACO BELL® CELEBRA OS TACOS EM
PORTUGAL A 4 DE MAIO,

Primeiras agências certificadas pela plataforma
Marca Segura

Meatless Farm fecha acordo com icónica marca
de cachorros-quentes

Achavas que 100 milhões por cada temporada de
"A Guerra dos Tronos"

Considera-se uma mulher que aprecia levar a vida
de forma equilibrada, leve e elegante ? Ou revê a
sua mãe nesta mulher ?

PROGRAMA ‘SEJA UM EMPRESÁRIO’ APOIA
DESEMPREGADOS QUE DESEJAM
EMPREENDER

MDS reforça liderança com nova aquisição
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Lançamento da franquia TAGUS PROPERTY
em Portugal

A marca TAGUS PROPERTY, rede imobiliária
inovadora desenvolvida com tecnologia
Proptech, está a preparar o lançamento de 40
agências em regime de franchising em todo o
território continental e ilhas.

Na sequência do sucesso da primeira agência TAGUS
PROPERTY em Lisboa (lançada em 2017), os fundadores
do conceito, François Azevedo e Serge Rodrigues
decidiram partilhar o seu “know-how”, a marca, e a
plataforma tecnológica 4.0, lançando uma campanha de
recrutamento para desenvolver a primeira rede de franquia imobiliária de ponta em Portugal. 

O número de agências será voluntariamente limitado a 40 no total, 38 em Portugal Continental, 1 nos
Açores e 1 na Madeira, de modo a oferecer a cada franchisado uma área de trabalho otimizada e a
garantia de maior rentabilidade. 

As vantagens para os franchisados em aderir à rede TAGUS PROPERTY 

- Marca nacional com reconhecimento internacional 
- Possibilidade de funcionar como agência ou Private office 
- Baixo investimento e custos de funcionamento controlados 
- Modelo de alta rentabilidade com retorno a curto prazo 
- CRM único para facilitar a gestão de clientes consoante o tipo de projeto (compra, venda, arrendamento,
serviços…) 
- Tecnologia PropTech da marca para facilitar as tarefas diárias, aumentar a rentabilidade dos consultores
e das agências 
- Metodologias de trabalho exclusivas focadas na qualidade de serviço e satisfação do cliente do mais alto
nível 
- Formação inicial dos franchisados e consultores 
- Assistência permanente 
- Visibilidade internacional com website otimizado 
- Carteira de clientes qualificados 

Condições da franquia 

- Direito de entrada de 12.500 euros 
- Royalties de 12,5% do volume de negócios 

Candidaturas 

- O candidato ideal à franquia TAGUS PROPERTY deve ter um espírito empreendedor, uma verdadeira
capacidade comercial, uma experiência em gestão de empresas e pessoas. 
- Não é obrigatória experiência na área imobiliária. 

Candidatura online : https://www.tagusproperty.com/pt/franquia-agencia-imobiliaria-tagusproperty-portugal/ 

Sobre a TAGUS PROPERTY 

A TAGUS PROPERTY é uma rede imobiliária inovadora, independente, com ferramentas tecnológicas
Proptech desenvolvidas para facilitar a compra e venda de imóveis, sempre focada na excelência e
exclusividade da relação com os clientes, através de uma nova metodologia e de serviços únicos no
mercado. 

Veja o perfil dessa franquia

PARTNERS:

              

         

O melhor directório de franchising na web organizados por sector e actividade. Nosso sistema de procura põe à sua disposição todas as oportunidades de negócio do mercado com a lista de franchising
mais completa de Portugal. Confira a informação a respeito dos sectores de seu interesse. Encontre o negócio que mais se ajuste às suas necessidades com ajuda de nossos assessores. Obtenha grátis
o seu plano de viabilidade económica e registre-se em nosso boletim de notícias especializado em franchising. 
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