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Rede de Escritórios
A IBBI possui escritórios em alguns dos principais pontos 
da Bahia, oferecendo aos seus clientes a oportunidade de 
visitar-nos para conversar, negociar e conhecer nossa equipe 
pessoalmente.

•	 Salvador – Tancredo Neves 
•	 Salvador Shopping
•	 Praia do Forte Agência 1
•	 Praia do Forte Portal D´Ávila
•	 Porto Seguro
•	 Londres

A IBBI também é responsável por alguns standes de vendas de lançamentos em Praia do Forte:
Stand de Vendas Reserva Timeantube
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Marketing e Promoções
A IBBI possui uma equipe de marketing que regularmente 
se esforça para liberar artigos, comunicados de imprensa e 
promoções referentes às diferentes áreas onde há imóveis à 
venda.

A IBBI fornece marketing e promoções de alta qualidade, 
o que significa que o trabalho de um corretor pode se concentrar em vendas e captação de 
imóveis, bem como manutenção e construção de relacionamentos com os proprietários e 
clientes.

A IBBI estende a mão para seus clientes através de newsletters, promoções on-line, mailings e 
sites de pesquisa de marketing.

A IBBI tem um dos maiores bancos de dados de clientes focados na Bahia, as nossas newsletters 
on-line são enviadas para mais de 30.000 compradores e vendedores interessados. Esta é uma 
excelente maneira de promover os imóveis que listamos em nosso site.

Somos parceiros de imobiliárias nacionais e internacionais para poder divulgar o seu imóvel de 
forma mais abrangente.
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Nossos Serviços
Oferecemos consultoria especializada em todas as etapas de 
uma transação imobiliária, incluindo; 

•	 Vendas
•	 Consultoria de Investimentos
•	 Documentação e Burocracia
•	 Serviços aos Vendedores
•	 Serviços aos Construtores
•	 Avaliações
•	 Outros Serviços
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Consultoria de Investimento
Somos essencialmente agentes; portanto, oferecemos 
consultoria de forma imparcial que não está ligada a 
empreendedores individuais ou a empreendimentos 
específicos. 

Trabalhamos tanto com lançamentos quanto com imóveis 
avulsos, com isso podemos oferecer uma visão mais ampla e informada sobre o mercado local.
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Rede de Corretores
A IBBI possui corretores nas principais localidades da Bahia. 
Trabalhamos com esta rede de corretores interligados pelo 
sistema IBBI, uma plataforma tecnológica que permite o 
compartilhamento de informações e dados.

Nossos corretores treinados terão prazer em auxiliá-lo em 
quaisquer questões relacionadas a imóveis. Trabalhamos de maneira rápida e proativa para 
fechar a negociação da melhor maneira possível, prezando pela satisfação de ambos vendedor 
e comprador.
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Site Lider de Mercado
O site da IBBI é um dos sites mais conhecidos e mais 
visitados da Bahia. Em todos os nossos sites, estamos 
recebendo atualmente entre 25.000 e 35.000 visitantes por 
mês.

Com o nosso programa de investimento nos últimos 
anos, esperamos que este número aumente de forma 
significativa e continue a crescer mensalmente.

A IBBI está investindo em uma plataforma e um novo site criado a partir de alguns dos líderes 
de tecnologia do mundo. Diferentemente da maioria das outras imobiliárias na Bahia esta 
tecnologia será feita sob medida e criada especialmente para a IBBI ao invés de usar modelos já 
prontos disponíveis no mercado.

Alguns dos novos recursos incluem:

•	 Bate-papo online com os clientes
•	 Vídeos promovendo nossas melhores oportunidades
•	 Minha IBBI - os clientes poderão fazer o login no site IBBI e acompanhar novos imóveis
•	 Páginas do site dedicadas a todas as áreas em que vendemos imóveis
•	 Seção de imóveis de luxo
•	 Campos de busca modificados e melhorados
•	 Depoimentos de clientes
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Banco de Dados de Imóveis
Temos certeza de que possuímos a lista mais abrangente 
de imóveis na Bahia, como um todo. 

Atualmente possuímos aproximadamente 1000 imóveis 
listados à venda em nossos sites, no entanto, temos 
muitos outros imóveis para venda, que não estão listados, 
sabemos que estão chegando ao mercado, ou nós trabalhamos em parceria com outros agentes.

Apesar de oferecermos um serviço de anúncios universal a todos os proprietários de imóveis, 
nossos corretores oferecem aconselhamento independente e o melhor de nossas listas de 
oportunidades.

Sabemos que somos capazes de oferecer aos nossos clientes a melhor escolha de imóvel, pois 
podemos lhe dar uma boa ideia dos preços e do mercado em geral antes de se comprometer a 
comprar.
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Sede em Salvador
A IBBI têm uma sede localizada no Edifício Simonsen 
na Av. Tancredo Neves.

Nosso escritório na Tancredo Neves oferece uma 
localização no centro de negócios de Salvador,  
perto de muitas das principais áreas residenciais e 
comerciais, incluindo o Salvador Shopping.
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