
Serveis a Professionals Immobiliàris

fincaweb.com és el portal immobiliari multiidioma que permet promocionar totes les ofertes 
immobiliàries de les comarques de Girona de la forma més senzilla.
Desenvolupat per a una fàcil navegació, fincaweb.com permet en poques passes, accedir a la més gran 
oferta immobiliària, a través de cerques per comarques o per zones (Costa Brava, Interior i Pirineus) 
enfocant així els resultats tant a usuaris d'aquí com a inversors estrangers.
En aquests moments Internet és sens dubte el mitjà de consulta més utilitzat en la cerca d'ofertes 
immobiliàries i fincaweb.com permet donar una ample difusió en català, castellà, francès i anglès de 
forma automàtica. 

Recents estadístiques d’us d’Internet demostren que 
Google és el cercador majoritariament utilitzat a tota 
Espanya amb molta diferència respecte a altres 
cercadors.

fincaweb.com es troba indexada de forma natural 
amb el portal d’anuncis classificats giroque.com 
gràcies a la seva ample oferta, fàcil utilització i 
encertada optimització del seu codi.

La importància d’estar a Internet

Serveis a Professionals del sector Immobiliàri

Si l'usuari que consulta a fincaweb.com les ofertes immobiliàries no troba la vivenda que busca, omple un 
formulari amb les seves dades de contacte que s'envia automaticament a tots els professionals 
immobiliaris associats al portal.

Si l'usuari no troba el que busca

Només per 50 euros al mes

Si ets un agent o promotor immobiliari, trobaràs en fincaweb.com una eina de gran incidència en les 
cerques realitzades pels internautes a les comarques de Girona.

Accés individualitzat
.Publicació de fins a 30 immobles. (pack 30) Consulta altres packs.
.Gestió multiidioma.
.Fitxes de amb descripció,característiques i fotografíes de la finca.
.Administració molt fàcil d’utilitzar.
.Actualizació en temps real.
.Recepció dels formulari de contacte referents a les ofertes.
.Model de fitxa imprimible.

Si ja tens web
fincaweb.com es converteix en la teva millor aliança per a la promoció i venda de les teves finques. La 
seva ràpida indexació en els principals cercadors, permet una difusió molt més ample i a l’hora de la teva 
plana web.
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