Rodobens Negócios Imobiliários comemora 25 anos
Sinop, outubro de 2016 - A Rodobens Negócios Imobiliários comemora neste mês de outubro
25 anos de história e desenvolvimento. Apenas no estado de Mato Grosso, a incorporadora já
lançou mais de 335.000 m², distribuídos em onze condomínios que movimentaram
aproximadamente R$ 675 milhões em VGV. São 4.922 casas e apartamentos que representam
mais de 335.000 m² construídos.
Em Sinop, as obras do condomínio vertical Allegro Sinop começam nesta semana. O
empreendimento oferece um novo estilo de vida para a cidade. Com o conceito de clube
privativo, o condomínio é equipado com diversos itens de lazer como piscinas adulto e infantil,
playgrounds baby e infantil entre muitos outros. Serão duas torres de 18 pavimentos com
apartamentos de 63m² e 71m² com opções de dois ou três quartos sendo uma suíte, todos
equipados com churrasqueira na varanda.
Fundada em São José do Rio Preto (SP), a empresa contabiliza 169 empreendimentos lançados,
contribuindo para que a Rodobens Negócios Imobiliários seja uma das maiores construtoras e
incorporadoras do país com atuação em 56 cidades e 12 estados. São mais de 64 mil unidades
lançadas que se somadas correspondem a mais de 6,1 milhões de m² de área construída.
Os empreendimentos da incorporadora representam um novo estilo de vida para seus clientes.
Cada condomínio é especialmente desenvolvido atendendo às diversas características locais
para assegurar o máximo de conforto aos futuros moradores.
Seguindo os valores que inspiram a companhia de atitude, simplicidade e transparência, a
Rodobens Negócios Imobiliários vem contribuindo com o desenvolvimento da região ao
implementar projetos inovadores com o objetivo de manter a cidade alinhada com as
tendências mundiais de bem-estar, qualidade e comodidade.
Ao longo da história, a Rodobens Negócios Imobiliários conquistou diversos prêmios como o Top
Imobiliário de Goiânia, o Prix d’Excellence, o Programa de Obra Sustentável e o Prêmio Master
Imobiliário. Em 2016 foi considerada a 12ª maior construtora e incorporadora do país pelo
“Ranking ITC – As 100 Maiores Construtoras”. Esse reconhecimento respalda importantes
qualidades como crescimento financeiro, amadurecimento profissional, confiabilidade do
mercado e administração estratégica. A empresa também aparece bem classificada no Ranking
500 Grandes da Construção e no Guia Época 360ª.
NOVO SITE
Para celebrar este momento especial, a Rodobens Negócios Imobiliários passa a utilizar uma
marca comemorativa com o selo “25 anos”. Além disso, a empresa lança seu novo site, moderno
e adequado às necessidades atuais de mobilidade e do mercado imobiliário. O novo portal tem
um layout atualizado e simples, segue as tendências de usabilidade para proporcionar uma
excelente experiência de navegação ao consumidor, sendo totalmente compatível com os
dispositivos móveis.
A companhia faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do País,
com mais de 65 anos de tradição no mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e
imobiliário.
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