
Política de 
Corretores & 
Imobiliárias

Uma nova experiência na compra e venda de imóveis



Sumário
Clique para acesso rápido

#
#


Como corretores e imobiliárias podem ganhar com a Loft?



Regras do jogo para imobiliárias



Regras do jogo para imobiliárias
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https://mkt.loft.com.br/plataforma


Regras do jogo para imobiliárias



Regras do jogo para imobiliárias

●
●
●

http://tiny.cc/plataforma-imobiliaria
https://mkt.loft.com.br/plataforma


Regras do jogo para imobiliárias

●
●



Regras do jogo para imobiliárias



Regras do jogo para corretores: 
vendendo imóveis para a Loft

#


Primeiros passos 



Porque é bom vender para a Loft?

vs.



Porque é bom vender para a Loft?

vs.



Porque é bom colocar na Plataforma Loft?



Cadastro de apartamentos

https://mkt.loft.com.br/venda.apartamento-loft


Cadastro de apartamentos

https://loft.com.br/homes


Cadastro de apartamentos



Cadastro de apartamentos



Cadastro de apartamentos



Cadastro de apartamentos



Agendamento de Visita



Visita



Proposta / negociação 



Proposta / negociação 



Proposta / negociação 



Proposta / negociação 



Compromisso de Compra e Venda



Compromisso de Compra e Venda



Compromisso de Compra e Venda



Documentação / Escritura



Regras do jogo para corretores: 
vendendo os imóveis da Loft

#


Primeiros passos 



Porque é bom comprar da Loft?

vs.



Porque é bom comprar da Loft?

vs.



Porque é bom comprar da Plataforma Loft?



Cadastro de apartamentos

https://loft.com.br/homes


Cadastro de apartamentos

https://www.orulo.com.br/
https://www.orulo.com.br/


Cadastro de apartamentos



Agendamento de visita

● No site da Loft, botão Agendar Visita, no Imóvel desejado
● Pelo Whatsapp : (11) 4118-5638
● Por E-mail : tenhointeresse@loft.com.br

●
●
●



Agendamento de Visita



Agendamento de visita



Visita



Visita



Proposta / Negociação 

https://www.loft.com.br/fazer-proposta


Proposta / Negociação 



Compromisso de Compra e Venda



Compromisso de Compra e Venda



Compromisso de Compra e Venda



Documentação / Escritura



Simulação de situação da política de vínculo



Demais informações 
importantes



Canais de contato

https://loft.com.br/corretor-de-imoveis
https://loftimoveis.zendesk.com


Resumo pontos chave
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http://loft.com.br/fazer-proposta


Oferta cruzada



Oferta cruzada



Top Broker

https://mkt.loft.com.br/topbroker


Obrigada!


