Proposta de parceria

www.pow.com.br
comercial@pow.com.br
(41) 3382-1581

Quem somos
Fundada em 1999 com o objetivo de prestar soluções para
internet. Localizada na Rua Visconde do Rio Branco 2591 - São
José dos Pinhais - Paraná. Atendimento de segunda a sexta das
8h às 18h. Fone: (41) 3382-1581. www.pow.com.br

Rede de Portais Imobiliários
Endereços em mais de 200 cidades do Brasil, estruturada com
base de dados integrada, que permite maior facilidade e agilidade
de consulta em toda a rede.

A rede

243 portais associados,
com presença em todos os
estados do país!

Empresas parceiras

Sistemas integrados com Portais Imobiliários do POW Internet

www.portaisimobiliarios.com.br

Motivos para integrar seu sistema
- Fazendo esta parceria seu sistema estará integrado com
mais de 240 Portais imobiliários
- Seu departamento comercial terá mais 240 argumentos de
venda na busca de novos clientes.
- Seu cliente tem mais possibilidades de obter sucesso na
venda ou locação de imóveis.
- Seus clientes poderão ter uma degustação gratuita por
período a combinar.
- Seu cliente ficará mais ainda mais satisfeito com o seu
sistema pois você estará oferecendo melhorias e facilidades
para o dia a dia dele.
- Divulgação da sua marca em nossos materiais publicitários e
em nossos sites.

Dúvidas e respostas
- Tenho custo para fazer a integração?
R: Nós não iremos cobrar nenhum adicional para integrar seus dados.
- É necessário que todos os anúncios tenham fotos e/ou vídeo?
R: Não é necessário que os anúncios tenham fotos nem vídeos, mas é interessante que os tenham
- Qual a área de atuação do portal? Nacional ou apenas alguma região especifica?
R: Trabalhamos cada cidade com seu nome, estamos em mais de 240 cidades, todas integradas.
Uma vez que seus dados estejam em nossa base, eles estarão disponíveis para consulta em todos
os portais
- O que é preciso para integrar meus dados?
R: É necessário que seu sistema disponibilize os dados em um arquivo .XML , que esteja acessível
através de uma url pública, com a estrutura em anexo para que nosso sistema possa ler os dados
durante a madrugada e fazer a integração.

Como fazer a integração
Segue em anexo 2 arquivos. Um mostra a estrutura dos campos e o outro é um exemplo de arquivo
usado para integração.
Outras informações necessárias para integração:
Relação de tipos:
Apartamento; Andar, Área; Barracão / Galpão; Casa; Conjunto Comercial; Fazenda; Flat; Garagem;
Haras; Hotel; Kitinete; Loft; Loja; Lote / Terreno; Motel; Negócio/ Empresa; Outro; Ponto Comercial;
Prédio; Pousada; Sítio e Chácara; Salão; Sobrado.
Relação de situações:
0 = não importa; 1 = novo; 2 = na planta; 3 = em construção; 4 = usado

Obrigado por sua atenção.
Aguardamos a url da sua integração para
homologarmos e também sua logomarca para
incluirmos em nosso material.
Caso tenha alguma dúvida estamos a disposição
por e-mail ou por telefone.
Atenciosamente José Roberto Piazzetta.
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