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5 Marcas
48 lojas próprias
+ de 500 colaboradores
o mesmo ADN Easy

“FOCUS NO CLIENTE”
A EeasyGest coloca à disposição dos clientes todas as
condições para que estes possam comprar, vender, arrendar
e construir de uma forma rápida e com a segurança de que
têm os melhores profissionais do mercado ao seu dispor
nas mais diversas áreas. Desde a mediação imobiliária, apoio
jurídico e burocrático, à arquitetura, construção e engenharia
civil.

“DIFERENCIAÇÃO NA CARTEIRA DE
SERVIÇOS – NOVOS MERCADOS”
A sua forma de trabalho assenta na proximidade e apoio
direto ao cliente desde o primeiro contacto até à entrega
da chave. Diferencia-se assim das restantes empresas do
ramo, precisamente porque não se limita a adequar o perfil
dos seus clientes aos imóveis em carteira, numa ótica de
venda pura. O Grupo Veríssimo & Campos cria soluções
de habitação para todas as necessidades, neste sentido,
têm sido lançadas novas marcas no mercado.
1. Aposta no setor da construção, através da
consolidação das marcas:
A EasyConcept, gabinete de Projetos e Arquitetura, nasce
em 2017 para fazer face à necessidade do cliente ter uma
casa feita à medida, personalizada, a seu gosto, sem as
preocupações habituais em qualquer construção.
A EasyDevelop é a marca dedicada à construção,
encarregue da execução da obra e que fará o respetivo

acompanhamento, para que sejam respeitados os mais elevados
padrões de qualidade, o respeito pelo projeto e o cumprimento
dos prazos.
2. Há um novo fôlego no mercado imobiliário, que tem
levado a EasyGest a marcar presença em feiras internacionais,
para fazer um levantamento desta crescente procura e das
necessidades dos potenciais clientes internacionais.
Surge assim a EasyGest International. Propõe “a new way
of Real Estate”, que espelha bem um ADN focado em inovar
de forma contínua, naquilo que é o serviço ao cliente. Passa
por proporcionar um serviço personalizado de acompanhamento,
que inclui ir buscar o cliente ao aeroporto, levá-lo ao hotel,
à apresentação dos imóveis a visitar através de tecnologias
inovadoras, às respetivas visitas, conclusão do negócio e todo o
pós-venda, bem como o apoio jurídico e tratamento processual
de todas as burocracias inerentes.

“CRESCIMENTO CONSOLIDADO DO
GRUPO – NOVA SEDE”
2018 marca também o início de uma nova etapa do Grupo
Veríssimo & Campos, que vê reforçada a sua equipa de suporte
à estrutura comercial e restantes marcas do grupo. A estrutura
conta hoje com mais de 20 profissionais nas mais diversas
áreas: Backoffice, Call Center, Recursos Humanos, Jurídico,
Contabilidade, Marketing, Formação, Relações Externas. Uma
equipa em crescimento, que inaugurou as novas instalações no
Seixal, com mais de 900 m2, equipadas com um Callcenter, uma
sala de Formação com capacidade para 70 pax., 10 salas de
reuniões, um Showroom de Construção e um Atelier de Arquitetura.
Num futuro próximo, o objetivo passa precisamente pela
consolidação do mercado internacional e pelo mercado da
construção através da afirmação da marca EasyConcept.
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A EasyGest é uma marca do Grupo Veríssimo & Campos
- Mediação Imobiliária, Lda, um grupo 100% nacional criado
em 2010, com a missão de criar soluções de habitação à
medida das necessidades dos clientes.
Deste grupo fazem parte 5 marcas, a EasyGest, EasyGest
Premium Properties, EasyConcept, EasyDevelop e
EasyGest Internacional.
É hoje um dos principais players do mercado imobiliário
nacional com uma rede de 48 lojas próprias e mais de 500
colaboradores que garantem o mesmo standard de qualidade,
a mesma resposta séria, transparente e responsável perante as
necessidades dos seus clientes. É este ADN que caracteriza
todos os serviços Easy.

