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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.   
  

Lisboa,  6  de  maio  de  2021  -  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   de   pessoas.   

● Não   é   obrigatória   experiência   na   área   imobiliária.   
● Candidatura   Online   

  
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.   
  

O   conceito,   fundado   por   Serge   Rodrigues   e   François   Azevedo,   foi   lançado   em   
Lisboa   em   2017.     
  

Contactos   
François   Azevedo   -   sócio   gerente:   +351   935   262   177   
Serge   Rodrigues   -   sócio   gerente:   +351   934   291   929   
e-mail:    press@tagusproperty.com   
Web:    www.tagusproperty.com/pt/imprensa/   

https://www.tagusproperty.com/pt/franquia-agencia-imobiliaria-tagusproperty-portugal/
mailto:press@tagusproperty.com
http://www.tagusproperty.com/pt/imprensa/

