Kerja Sama
Kami dari InvestProperti.com ingin mengundang agen properti
atau marketing developer properti untuk bekerjasama yang
saling menguntungkan dengan InvestProperti.com.
Bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan kami adalah
kami akan menampilkan informasi properti terbaru yang sedang
anda pasarkan atau jual di web investasi properti ini.
Persyaratannya adalah sangat mudah dimana properti tersebut
belum ada di postingan web kami dan anda mengirimkan data-data
lengkap mengenai properti tersebut ke kami.
Berikut adalah contoh data-data yang dapat anda kirimkan
kepada kami:
1. Pricelist terbaru dan yang lama dari properti tsb,
sehingga kami dapat melakukan analisa kenaikan harga
dari investasi properti tsb. Anda disarankan untuk terus
mengirimkan update terbaru dari pricelist properti tsb
sehingga pengunjung dapat kami berikan analisa kenaikan
harga secara berkala dimana sangat berguna baik
pengunjung untuk melihat kenaikan investasi properti
nya.
2. Gambar2x properti tersebut seperti : gambar softcopy
brosur2x, siteplan, peta lokasi, tipe unit, gambar lain
yang berhubungan dengan properti tsb.
3. Data-data dibawah ini :
Alamat dan lokasi properti tsb
Siapa Developer properti tsb
Tanggal pre-launching, soft launching dan ground
breaking
Kapan serah terima unit properti tsb
Total lahan properti tsb
Tipe unit yang dijual apa saja
Untuk apartemen, berapa jumlah tower yang ada, dan
berapa total unit keseluruhannya

Fasilitas yang disediakan di dalam area properti
tsb
Fasilitas di lingkungan sekitar properti. Misal
dekat dengan sekolah internasional, rumah sakit,
shopping mall, ruko, bank, dll
Kelebihan properti ini sehingga layak dijadikan
investasi properti terbaru
Data-data tersebut diatas akan kami olah menjadi
informasi
yang
berguna
bagi
visitors
InvestProperti.com untuk berinvestasi di properti
yang anda marketingkan.
Keuntungan yang anda dapat adalah marketing dari
kami di internet.
1. Nama dan kontak anda akan kami tampilkan di
postingan kami mengenai properti yang anda
marketingkan tersebut dengan harga hanya Rp.
550 ribu saja *
2. Kami akan mempromosikan artikel properti
anda di social media sehingga secara tidak
langsung anda akan mendapatkan pemasaran
gratis lainnya dari kami.
Tawaran kerjasama yang sangat bagus bukan? Jadi
tunggu apa lagi, anda dapat hubungi kami sekarang
juga !
Salam Hormat,
InvestProperti.com – Investasi Properti Terbaru di
Indonesia
Note : * Kontak anda akan tampil selama 1 bulan di
web kami postingan properti tsb. Berlaku jika
properti tersebut belum pernah tampil di website
kami dan akan properti yang akan launching saja.

