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Participe do 24º Salão do Imóvel
Uma nova edição do Salão do Imóvel será realizada de 26
a 29 de outubro e sua empresa não pode ficar de fora. A
Ademi-ES já promoveu o sorteio dos estandes em encontro
exclusivo para os associados, mas ainda existem alguns espaços disponíveis.
Pela 24ª vez consecutiva, o evento vai reunir as principais
empresas do setor em um só lugar para a oferta de casas,
apartamentos, salas comerciais e loteamentos a um público
estimado de 6 mil pessoas, com idade entre 20 e 40 anos,
e renda média familiar mensal variando de R$ de 6 mil a
R$ 12 mil.
Os visitantes encontrarão opções de imóveis em diferentes fases. Estarão à venda desde imóveis em construção a unidades já entregues e lançamentos situados em diversas regiões da Grande Vitória e municípios do interior do Estado.
Para dar ampla visibilidade à maior vitrine de vendas de imóveis do Espírito Santo, a Ademi-ES desenvolveu uma campanha com o mote #ChaveNaMãoÉDecisão e que contará com divulgação espontânea em mídias impressas e eletrônicas,
além de anúncios em jornais, televisão, rádio e uma presença estratégica nas redes sociais.
Destaque, ainda, para a aposta em estandes padronizados. Como já vem
ocorrendo nas edições anteriores, o evento deste ano também contará
com uma estrutura única, na qual todos os estandes que medem 24 m²
serão entregues prontos e mobiliados com o mesmo padrão. O 24º Salão
do Imóvel será realizado no estacionamento do Shopping Vitória e terá o
patrocínio de duas instituições financeiras: Banestes e Caixa Econômica
Federal, que também terão estandes para o esclarecimento de dúvidas e
atendimento ao público interessado em mais informações sobre financiamento de imóveis residenciais e comerciais.

Índice Ademi-ES/VivaReal
O novo Índice Ademi-ES/VivaReal, com comportamento do mercado imobiliário em agosto, mostra Vitória e Vila Velha entre
as cidades brasileiras que registraram um dos melhores desempenhos com relação à valorização dos imóveis residenciais
verticais prontos à venda e para locação. No comparativo
entre julho e agosto, a capital saiu da 11ª posição para 7ª,
respectivamente, permanecendo, por exemplo, à frente de
grandes cidades como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e
Porto Alegre, que registraram variação negativa quando a intenção era compra.
No caso do aluguel, Vitória saiu da 7ª para 6ª posição no ranking das 30 cidades buscadas, superando também as capitais
dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Com relação ao município canela verde,
observa-se um comportamento similar ao da capital. Vila Velha saiu da 13ª para 11ª posição em se tratando de compra e
da 14ª para 5ª para locação. O desempenho da cidade canela verde também foi superior no comparativo com as mesmas
cidades desbancadas pela capital capixaba. Acesse a pesquisa na íntegra no endereço www.ademi-es.org.br

Ademi-ES se filia à AELO
A Ademi-ES acaba de se filiar à Associação das Empresas de Loteamentos e Desenvolvimento Urbano (AELO), que tem
sede em São Paulo e atua em defesa dos interesses do segmento de loteamentos em todo o território nacional. A partir
de agora, a Ademi-ES e mercado capixaba passam a contar com a expertise da instituição para desenvolver e aprimorar
a atividade do setor no Espírito Santo.

Livro Longa Caminhada
Com o apoio da Ademi-ES, o ex-presidente da entidade Luiz Carlos
Menezes, que atualmente ocupa o cargo de conselheiro, promoveu
no dia 26 julho, o lançamento do seu livro “Longa Caminhada”, no
espaço 244/club, na Praia do Canto. A publicação narra a história de
crescimento do mercado imobiliário na Grande Vitória, em paralelo
com o surgimento e o desenvolvimento da Metron Engenharia. O
evento teve um cunho filantrópico, já que a renda arrecadada com
a venda do livro foi destinada ao Secri – Serviço de Engajamento
Comunitário.

Workshop para corretores
O empresário Renato Menezes promoveu ao lado do diretor da
Ademi-ES, Eduardo Silveira, o workshop “Cálculos Financeiros para
o Corretor de Imóveis”. O evento exclusivo para associados foi um
sucesso, sendo necessária a abertura de três turmas (realizadas nos
dias 17 de julho, 31 de agosto e 6 de setembro) para atender a demanda. O Workshop aconteceu na sede da Ademi-ES e teve adesão
gratuita.

Diretoria da Ademi-ES é reeleita
No dia 25 de julho foi reeleita a diretoria da Ademi-ES para o biênio 2017/2019. A cerimônia de posse acontecerá durante
a solenidade de abertura do 24º Salão do Imóvel, no dia 26 de outubro, no Shopping Vitória.
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