Dream
Properties faz
a ponte entre
o Algarve e o
mundo

Dream
Properties
bridges the
Algarve with
the world

A Dream Properties revela
o melhor do Algarve ao
proprietário internacional que
busca um serviço personalizado
a par da potencialização do
investimento imobiliário.

Dream Properties reveals the
best of the Algarve to international
proprietors, seeking not only a
customized service, but also
the capitalisation of real estate
investment.

A Dream Properties foca-se na gestão de
imóveis por conta de outrém, 30% dos quais estão
licenciados para o exercício de alojamento local.
Aos clientes, 100% estrangeiros, a empresa portuguesa oferece um serviço de luxo que lhes permite
usufruirem do Algarve como destino de sonho, sem
preocupações burocráticas e beneficiando de um
acompanhamento personalizado.
Falamos numa percentagem considerável de
clientes que ocupam a habitação uma parte do ano,
estando a Dream Properties livre para arrendar
a propriedade nos restantes meses, procurando
rentabilizar ao máximo o espaço – “a oportunidade
perfeita para as famílias usufruirem de umas férias
de sonho, numa casa de sonho”, refere Carla Donnes , gerente e diretora de operações da Dream
Properties.
Nesta vertente de negócio, a empresa portuguesa faz-se representar em feiras internacionais e
em portais de alojamento de luxo, com o intuito de
chegar ao maior número de pessoas.
Na Dream Properties, o interesse do cliente está
sempre em primeiro lugar: “O bem-estar dos nossos
proprietários é a nossa inspiração. Procuramos melhorar a sua experiência em Portugal, demonstrando
a importância que eles têm, tanto para a empresa
como para a economia local”, reforça Carla Donnes.
Este trabalho passa pela sugestão de atividades a
quem vem passar um período de férias, como pela
concretização de desejos dos proprietários. Um
serviço de excelência que assenta na confiança,
discrição e profissionalismo.

Dream Properties is focused on the management of third-party real estate properties, 30%
of which have been licensed as local accommodation establishments. The Portuguese company
provides its clients (which are 100% foreign) with a
luxury service, allowing them to enjoy the Algarve
as a dream destination, through a customized
accompaniment and no bureaucratic concerns.
We speak, more specifically, of a considerable percentage of clients who occupy their
property only a certain part of the year, so Dream
Properties is free to lease it during the remaining
months, seeking to monetise these spaces. Such
is “a perfect opportunity for families to enjoy a
dream holiday, in a Dream House”, explains
the manager and chief operating officer, Carla
Donnes.
Following such business field, the Portuguese
company makes itself present in international fairs
and online portals dedicated to luxury properties,
in order to reach the largest number of people.
When it comes to Dream Properties, the
interest of its clients always comes first: “The well-being of our real estate owners is our inspiration.
We try to improve their experience in Portugal,
showing the importance they have, both for the
company and for the local economy”, stresses
Carla Donnes. Such work includes suggesting
activities to those who come to spend holidays
or fulfilling the wishes of proprietors. A service
of excellence, based on trust, discreetness and
professionalism.
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