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Optimizar e
promover online !

Estratégia de Marketing de 
Conteúdo, Copywritin! & tradução
Este passo tem que ver com o desenvolvimento de conteúdo 
estratégico de marketing, que ajuda a "contar a história" sobre a sua 
propriedade. Depois de termos o conjunto de fotografias concluído, 
trabalhamos a forma como comunicar a sua propriedade, moldando o 
conteúdo e traduzindo-o de forma a destacar os pontos fortes do seu 
imóvel. 

Acreditamos que um posicionamento estratégico, dependendo do tipo 
de propriedade que possui, pode fazer toda a diferença, quando se trata 
de corresponder às expectativas dos hóspedes.



Presença em mais de 50 canais 
de distribuição online!
Com o objectivo de obtermos o melhor retorno do seu 
investimento, temos as mais recentes ferramentas de optimização 
e gestão de reservas permanentemente ligadas a mais de 50 portais 
de reservas online, onde milhões de pessoas procuram o destino 
das suas próximas férias. Contamos, por isso, com um alcance global 
que torna o seu imóvel disponível para reserva em qualquer lugar do 
mundo. 

Além disso, temos também uma presença na maioria dos Met! 
Se!rch Sites, que acrescentam as melhores opções de viagem e 
alojamento para qualquer destino à escolha, bem como em várias 
OTA's (Online Tr!vel A"encies) que alargam o leque de promoção do 
seu imóvel. Contamos ainda, com as agências de viagem locais e 
empresas parceiras com serviços relacionados ao sector do turismo, 
que promovem também o nosso imovéis, através da sua rede de 
contactos e clientes. Temos também os nossos próprios canais de 
comunicação e vendas, onde o website e as campanhas de Email 
Marketing desempenham um papel relevante na percentagem
de clientes repetentes que cresce a cada ano.
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Sistema de optimização de preços
TIPO DE PROPRIEDADE  .  Nº DE QUARTOS  .  ÁREA (m2) . 

CAPACIDADE  .  LOCALIZAÇÃO  .  FACILIDADES  .  SAZONALIDADE
OFERTA/PROCURA

De acordo com este sistema de optimização de preços, 
somos capazes de aumentar os rendimentos da sua propriedade 

em mais de 30%. Esta ferramenta permite-nos acompanhar o fluxo 
de preços do mercado em tempo real.

Está interessado em saber mais sobre este assunto? 
Enviamos-lhe uma estimativa de rendimentos sobre o seu imóvel. 

Preencha o formulário

Gestão e optimização de preços 
Uma das vantagens mais importantes que temos é a nossa 
ferramenta de gestão de preços e optimização do seu imóvel em 
todos os canais de reservas online. Esta ferramenta permite-nos um 
acompanhamento contínuo dos fluxos de preços do mercado de 
arrendamento de férias de curto/médio prazo e respectivo 
posicionamento dos imóveis, de acordo com um critério específico 
de selecção, que implica a análise constante de variáveis como 
época alta/época baixa, localização, oferta/procura, etc.).

Este é o tipo de operação que requer uma gestão a tempo inteiro 
e é, também, uma operação crucial, uma vez que nos permite tirar 
grandes vantagens quando se trata de fazer crescer o seu 
rendimento e garantir-lhe o melhor lucro possível.

+ 30%



vacation
rentals

let's host
together

Tem dúvidas?
Contacte-nos.
+351 925 444 444
info@anislandapart.com
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