
Desde 1992
um detalhe que
se encontra nos
imóveis da Êxito:

confiança.



Tradição e confiança na 
hora de negociar imóveis.

A Êxito|NetImóveis atua, desde 1992, no mercado 
imobiliário do

 
Distrito Federal. Toda essa tradição se traduz 

em excelência e transparência na hora da negociação. Com 
estrutura de atendimento , a Êxito|NetImóveis conta com  
equipe qualificada de corretores para atender aos mais 
variados tipos de imóvel, além de tecnologias inovadoras 
de busca, como o site www.exito.com.br e o Êxito Mobile 
aplicativo para Iphone. 

Tudo isso é para facilitar cada vez 
mais a vida de nossos clientes.



Aluguel
Benefícios exclusivos na gestão do imóvel:

{  Profundo conhecimento do mercado de aluguel
{  Relacionamento constante com as administrações dos condomínios
{  Investimento permanente em tecnologia para controle e exibição dos imóveis
{  Prestação de conta online para maior agilidade e transparência na negociação
{  Vistorias detalhadas por meio de texto e fotos dos imóveis
{  Equipe em constante treinamento
{  Experiência em atendimento a estrangeiros
{  Assessoria jurídica paga pela imobiliária
{  Modernas ferramentas de avaliação
{  Forte investimento em propaganda



Avaliação
  

  
 

 
  
 

Talvez a mais importante pergunta do proprietário seja: 

"Qual o valor do meu imóvel?"

A resposta adequada a essa pergunta irá ajudá-lo a decidir sobre melhor 
oportunidade de negócio. Para isso você precisa de profissionais capacitados e 
experientes para orientá-lo na obtenção do melhor negócio. 

A Êxito|NetImóveis possui profissionais cadastrados no CNAI - Cadastro Nacional de 
Avaliadores de Imóveis, além de grande base de dados para assegurar a correta 
indicação do valor do seu imóvel.



Venda
Benefícios exclusivos na venda do imóvel:

{  Forte investimento em propaganda para agilizar a venda em mídias impressas
   (jornal, revista, banner’s, cartazes, faixas, folder’s e flyer’s) e digital (Wimóveis,
   Google Organic e AdWords, Redes sociais, mailing list e site)
{  Arquivos de fotos e vídeos de todos imóveis
{  Corpo jurídico permanente;
{  Relatórios de atendimento semanais, oferecendo 
   toda a transparência 
{  Documentação previamente analisada para facilitar o fechamento do negócio
{  Credenciada por agentes financeiros
{  Empresa associada ao SECOVI
{  Parceira das Principais imobiliárias do DF
{  Êxito Mobile aplicativo Iphone para levar o cliente direto ao seu imóvel



Investimento
constante em
propaganda
e divulgação
dos imóveis



Anúncios



Mailing



Revista virtual



Divulgação web



Investimento
constante em
tecnologia



Site
No site da Êxito você encontra imóveis
de um jeito fácil, rápido e prático.
O site da Êxito está cheio de recursos inteligentes
e práticos para facilitar a busca do seu imóvel.



Favoritos
Adicione os imóveis pesquisados à lista favoritos.
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Busque no mapa
Imóveis para aluguel e venda com localização exata no mapa do Google, descritivos, fotos e vídeos.
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Busca inteligente
Use o filtro e encontre o imóvel que você procura.
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Site Responsivo  Mobile para 
seu conforto.
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Êxito |NetImóveis
A força de um grupo de imobiliárias  focadas na sua Satisfação  
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Site 
Responsivo. 

Imóveis na palma da mão.
Falou em imóveis, pensou Êxito.
E falou em inovação, também.
O Site Responsivo  da  Êxito  para
Smartphones foi lançado com 
ferramentas inovadoras para que o 
cliente encontre seu imóvel fácil, 
fácil.



Menu de Imóveis
Imóveis para aluguel e venda no mapa do Google, descritivos, fotos e vídeos.

1

1



2

Área do Cliente
Área com várias funcionalidades para os clientes Êxito|NetImóveis.
A comodidade  de ter o atendimento  da imobiliária  nas suas mãos, aqui você terá 2a. via de boletos, extratos de rendimentos e várias outras funcões.2
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Quem Somos
Um pouco  da nossa  história  e valores  para  você  nos conhecer  melhor . disponíveis  Afinal  de 
contas, você não confiaria o patrimônio construído em uma vida a um simples aplicativo.3
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Anuncie Conosco
Cadastre seu imóvel e manteremos contato com você. 
Conheça a Êxito|NetImóveis e descubra o endereço certo para o seu imóvel.
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Conetividade
Durante  sua  visita  ao  nosso  site , você  poderá  solicitar  atendimento  pelo  WhatsApp  e até mesmo compartilhar com seus amigos pelo Facebook.4



Com toda essa gestão e estratégias
construídas ao longo desde 1992,

a Êxito já comercializou mais de
imóveis na área de terceiros.

E atualmente fazemos a gestão
de imóveis no valor total de R$ 700 milhões

2 mil



Clientes
satisfeitos e
confiantes.

Tel.: (61) 2102-0304 

Fax: (61) 2102-0310
www.exito.com.br

asa Norte
SRTVN Q. 701 Conj. C Lj. 194 - Térreo 
Edifício Centro Empresarial Norte 




