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Promover o
melhor do
Porto, com o
melhor dos
serviços
Um serviço de qualidade, marcado pela
inovação e pelo uso de ferramentas únicas.
Assim se caracteriza a RE/MAX Matosinhos
& PRO, uma organização imobiliária atenta
ao potencial de que se reveste uma cidade
como o Porto no segmento de luxo.
lembrar a classificação de cinco estrelas, atribuída pelo programa de qualidade da RE/
MAX Portugal a este mesmo espaço. Claro que um sucesso desta natureza não surge
por acaso. Longe de se contentar com os números alcançados, a nossa entrevistada tem
procurado “sair da caixa”, através de iniciativas como sejam as formações profissionais
realizadas fora de Portugal ou as convenções organizadas pela RE/MAX em contexto
mundial. Paralelamente, Joanna Koltan tem sido convidada, enquanto oradora, para
diversos eventos do mercado imobiliário, proporcionando formação e coaching – por
exemplo – em diversas convenções nacionais da RE/MAX e, inclusivamente, na R4
(Convenção Mundial da RE/MAX).

“Através da nossa atitude, conseguimos tudo”. A frase aplica-se que nem
uma luva ao percurso profissional que Joanna Koltan (CEO da RE/MAX Matosinhos & PRO) protagonizou desde que chegou a Portugal, em 2004. Foi, de
facto, com estratégicas doses de visão e arrojo que a jovem polaca (então com
24 anos) singrou no mercado imobiliário nacional – primeiro enquanto agente
da RE/MAX Matosinhos (localizada na zona premium de Matosinhos Sul e que
hoje opera em sincronia com a RE/MAX PRO, situada no coração da Rua Júlio
Dinis, no Porto) e, após anos de impressionantes resultados, como diretora de
expansão da RE/MAX Portugal. Tão relevante, todavia, quanto a perspetiva
inovadora com que a empresária soube ler o setor, foi o modo como – mesmo
no apogeu da crise financeira – Joanna Koltan dinamizou o crescimento da
marca que jamais abandonou.
A comprová-lo, sublinhe-se o facto de a nossa entrevistada ter sido premiada,
em 2010, como “a melhor responsável pela expansão da RE/MAX em todo o
mundo”. Mas tão sonante quanto os números foi o esforço para garantir que
a filosofia deste nome do imobiliário jamais se diluísse. Com efeito, “o agente
imobiliário está no centro do nosso universo”, sintetiza a porta-voz, antes de
acrescentar que “os responsáveis pelas agências devem promover o seu crescimento”, ao abrigo de máximas como “a formação e o aumento da qualidade
de serviço”. Foi precisamente o desejo de reforçar estes valores e a convicção
de que “havia mercado para uma agência diferente” que motivou Joanna Koltan
a abrir, em 2011, a RE/MAX PRO e a desenvolver “um espírito de equipa” que
se propaga, atualmente, por mais cerca de cem consultores.
“A partir de 2014, tornámo-nos na agência número 1 em volume de vendas
no norte de Portugal”, realça a empresária, numa referência a uma distinção que
se mantém num mercado cada vez mais competitivo. Igualmente relevante será

Não deverá, por isso, constituir surpresa que aqui sejam disponibilizadas “ferramentas de marketing com uma qualidade diferente do que se encontra no mercado” e que,
naturalmente, apelam ao investidor estrangeiro (oriundo de países como Brasil, China
ou França, entre outros). Existe, por exemplo, uma marca exclusivamente dedicada ao
segmento de luxo – a RE/MAX Collection –, que assegura mecanismos de promoção
especificamente adaptados a cada necessidade. Digno de referência, nesse sentido,
é o facto de Joanna Koltan ter introduzido em Portugal o uso da tecnologia Matterport,
que permite simular a estrutura de um imóvel e efetuar uma visita virtual, em formato 3D.
Também notável é o extensíssimo leque de parcerias que a RE/MAX Matosinhos
& PRO protagonizou junto dos mais relevantes players mundiais, convidando-os – tal
como sucedeu em 2016 – a visitar e testemunhar o florescimento turístico e imobiliário
de uma cidade como o Porto, através de eventos de networking. Iniciativas como esta
permitiram que Joanna Koltan seja hoje codetentora da marca Luxury Global Estates.
Posto isto, a equipa liderada por Joanna Koltan desenvolve um “serviço muito completo”
num mercado de sobremaneira exigente, “em que cada pormenor é válido”.
De resto, e numa época em que a cidade do Porto e a região do Douro se encontram
dotadas de um amplo potencial para a captação de investimento estrangeiro, é com toda
a naturalidade que Joanna Koltan continuará a dinamizar a sua agência. Já a decorrer
está uma remodelação das instalações da RE/MAX PRO, que proporcionará novas
oportunidades de evolução para a equipa de agentes que aqui trabalha todos os dias, bem
como um renovado conforto e discrição para os clientes associados ao mercado de luxo.

Março 7

Março 6

Um parceiro no mercado de luxo

