Abril 36

Portugal Inovador

Qualidade acima
da quantidade

Quality over
quantity

A Exclusive Algarve Villas é uma
referência no mercado algarvio
desde 2005, aliando uma
oferta de alto nível à máxima
dedicação às necessidades
dos seus clientes. Em diálogo
com os seus fundadores,
fomos conhecer o seu papel no
panorama imobiliário da região.

Exclusive Algarve Villas has
been a reference in the Algarve
market since 2005, blending
a high-end offer to an attitude
of full dedication to its clients’
needs. In dialogue with its
founders, we learned about its
role in the region’s real estate
scenario.

Bart van Linden é proveniente da Holanda
e Marcela Boturão veio do Canadá, mas foi no
Algarve que encontraram o cenário perfeito para
iniciarem o seu próprio projeto.
A Exclusive Algarve Villas rapidamente cativou o mercado, focando-se, de forma pioneira,
no segmento de luxo existente no Barlavento.
Este sucesso permitiu que, numa segunda
fase, instalasse um escritório em Vilamoura,
juntando-o assim ao espaço que já detinha
em Lagoa.
Hoje, abrange um território que vai da Quinta
do Lago até Praia da Luz, mantendo um rico
portfólio de imóveis em algumas das zonas mais
privilegiadas do Algarve. A sua oferta inclui várias
moradias, tanto clássicas como contemporâneas,
que impressionam pela beleza, pela amplitude e
pelo conforto, ao mesmo tempo que se situam
num enquadramento paradisíaco face ao Mar.
Praticamente todo o seu público é internacional e, para isso, a Exclusive Algarve Villas
conta com uma equipa apta para contactar nas
línguas dos seus clientes. O seu conjunto de
colaboradores é experiente, familiarizado com
o consumidor de luxo e segue uma cultura em
que “profissionalismo” é uma palavra-chave.
Deste modo, se os imóveis são de excelência,
o serviço não fica atrás, apresentando uma
disponibilidade de 7 dias por semana, 24 horas
por dia, sempre com uma resposta imediata
para todas as solicitações.
Não é, de forma alguma, por acaso que esta
já foi considerada, por três anos consecutivos,
como a Melhor Agência Imobiliária em Portugal
no concurso “International Property Awards”.

Bart van Linden is from the Netherlands
and Marcela Boturão came from Canada.
Nevertheless, it was in the Algarve that they
found the perfect setting to start their own
project.
Exclusive Algarve Villas quickly captivated the market, by focusing, in a pioneering
way, on the luxury segment in the Barlavento.
This success allowed it, in a second phase,
to set up an office in Vilamoura, thus joining
it to the space already held in Lagoa.
Today, it covers a territory that goes
from Quinta do Lago to Praia da Luz, while
maintaining a rich portfolio of real estate in
some of the most privileged areas of the Algarve. Its offer includes several villas, both
classic and contemporary, which stand out
for their beauty, spaciousness and comfort,
while being situated in a paradisiacal setting
facing the Sea.
Practically its whole public is international
and therefore Exclusive Algarve Villas counts
on a team that is able to contact in the diverse
languages of its customers. Its staff is experienced, familiar with the luxury consumer
and follows a culture in which “professionalism” is the key word. Thus, if the properties
are of an excellent level, the service does
not fall behind, presenting an availability of 7
days a week, 24 hours a day, always with an
immediate response to all requests.
It is not by chance that this has already
been considered, for three consecutive years,
as the Best Real Estate Agency in Portugal in
the “International Property Awards” contest.

