Rita Matos Favita
Consultora Imobiliária RE/MAX Siimgroup Miraflores
Sobre mim:
●

●

●

●

●

●

Tenho formação em Gestão de Empresas pela Universidade Nova,
especializações em e-commerce pela London School of Economics e em
Comunicação e Marketing Relacional pelo ISCTE-INDEG.
Mais de 15 de experiência profissional em funções de gestão e
marketing em Portugal, Brasil e Espanha em empresas como o Grupo
Gillette, Banco Espírito Santo, Oi – Brasil Telecom e Cruz Vermelha
Espanhola.
Forte componente analítica e de comunicação essenciais para a
análise do mercado imobiliário, campanhas de comunicação (online e
offline) e gestão e realização de eventos que são fundamentais para a
divulgação e venda do imóvel.
Vivi durante 6 anos no Brasil e em Espanha, altura em que me apaixonei
pelo mercado imobiliário, e por isso conheço os desafios e as dificuldades
que os expatriados têm em encontrar uma casa no novo destino e no que
fazer com a casa que deixam no país de origem.

+351 961 302 547
rfavita@remax.pt
https://www.remax.pt/rfavita

Falo fluentemente inglês, espanhol e português.
Nos meus tempos livres adoro passar tempo com o meu filho e o meu
marido. Adoro teatro musical, música, dança, teatro, um bom filme, viajar
e uma boa conversa.

Os meus serviços:
●

●

●

Estudo de Mercado e avaliação técnica - Estudo de rentabilidade Orçamento de correções construtivas.
Sessão fotográfica profissional - Visita Virtual.
Comunicação na localidade e online
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●

●

Apresentação Profissional Operadores não RE/MAX.
Apresentação Profissional Interna - Relatório mensal de Atividade.

Os meus recursos em mediação imobiliária
●

●

●

A RE/MAX em Portugal - 5,2 mil milhões de euros transacionados em
2019 Liderança do mercado imobiliário.
Maior rede imobiliária nacional com mais de 350 agências e perto de 12
000 profissionais.
Grupo Siimgroup, um dos mais dinâmicos e com mais resultados dentro
da rede, com cinco agências, três das quais em Lisboa (Chiado, Avenidas
Novas e Lumiar), uma na Linha de Cascais (Miraflores) e outra em Santo
Estevão (Casas de Campo, Terrenos e Herdades).

formação
Formação RE/MAX:
●

●

Seminário de Iniciação
Tecnologia RE/MAX
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