APIALIA

Fa 5 anys, sota el paraigua del col·legi de Apis, es va crear la marca Apialia.
Apialia és una xarxa comercial on una agrupació d'agències immobiliàries col·labora amb una
mateixa fi, compartir la comercialització d'immobles, per a donar un millor servei tant a venedors,
com a compradors.

300

180

Total agències a Catalunya

Agències a Barcelona

Model Apialia,
Exclusiva compartida.

A Apialia creiem en el treball en equip, per això
tenim clar que la millor manera d'ajudar al nostre
client és compartir i col·laborar amb altres
agències immobiliàries per arribar més lluny, en
definitiva, per a arribar a molts més compradors.
No fa falta parlar de pisos, pensa en qualsevol
objecte que vulguis vendre, per exemple, un
televisor. Com creus que seria més exitosa de
comercialitzar-lo, donant l'encàrrec a un sol
comercial que ven televisors o a un conjunt de
20 botigues?

Nosaltres creiem en la segona opció, per això
treballem amb Exclusiva Compartida.
Quan un propietari signar un contracte en
exclusiva compartida amb una agència Apialia,
només té relació directa i personal amb aquell
agent immobiliari – qui s'encarregarà de
defensar els seus interessos – però el seu
immoble es podrà vendre en qualsevol de les
immobiliàries Apialia, connectades mitjançant un
sistema en línia.

AVENTATGES PER AL COMPRADOR

Des d'una de les agències immobiliàries que
pertany a les agrupacions comercials d'Apialia, el
comprador accedirà a una àmplia gamma de
propietats de la forma més ràpida, fàcil i senzilla.

independentment de l'agència amb la qual
treballis. Això significa una major transparència
del mercat immobiliari, que òbviament sempre
beneficia al consumidor.

Amb una visita a una sola agència multipliquem
les oportunitats de trobar la propietat que
busques, i a més a més, l'exclusiva compartida
manté els mateixos preus i condicions,

No has d'explicar una vegada darrere l'altra el
que busques. Quan trobis el teu assessor de
confiança, ell mateix podrà guiar-te durant tot el
procés.
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