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Portugal Inovador

Pensamento
especializado
num mundo
de detalhes

Specialized
thinking in
a world of
details

Hoje, pessoas de diferentes
partes do globo exploram o
nosso país e é nesse clima efusivo
que Johannes Kaiser (sóciogerente da Kaiser Properties)
nos fala sobre o papel que esta
empresa assume numa época
tão promissora como esta.

Today, people from different
parts of the world explore
our country and it is in this
sparking atmosphere that
Johannes Kaiser (CEO of Kaiser
Properties) tells us about the
role that this company plays in
such promising times.

A Kaiser Properties nasceu em 2008 e o foco
foi, desde sempre, “criar uma imobiliária especializada no concelho de Albufeira”. Perante isso,
Johannes Kaiser fez-se acompanhar por um grupo
de profissionais dedicados, pois reconhece que o
sucesso da empresa está intrinsecamente ligada
ao crescimento pessoal e satisfação dos colaboradores: “Fiel ao nosso lema e slogan Because We
Care, acreditamos que o factor humano deve ser
valorizado”, sublinha.
Com o objetivo de “oferecer um serviço de
excelência que vai para além da simples mediação
imobiliária”, a Kaiser Properties presta um serviço
completo e especializado, incluindo a administração
de imóveis. “Temos consciência que a aquisição e a
venda de um imóvel são passos importantes para os
nossos clientes pelo que a prestação de um serviço
fidedigno é crucial. Através da nossa dedicação
e know-how, não só sobre o mercado imobiliário
local, incluindo a componente da rentabilização, mas
também sobre outras áreas como a fiscalidade, os
nosso clientes rapidamente se apercebem que estão
a lidar com uma empresa que sabe o que diz e faz.”
Hoje, mais do que nunca, as pessoas procuram
esse bem-estar e, entre os principais investidores
deste concelho, destacam-se os franceses, os escandinavos, os holandeses, os belgas (num número
mais residual) e, agora, também os alemães. Claro
que a visibilidade do país e os incentivos fiscais têm
contribuído para isso e, no futuro, Johannes Kaiser
pretende solidificar ainda mais a empresa como
marca de referência no mercado.

Kaiser Properties was established in 2008
and its focus has always been “to create an estate
agency specialized in the municipality of Albufeira”.
Based on this, Johannes Kaiser counts on the
support of a group of dedicated professionals,
recognizing that the success of the company is
intrinsically connected to the personal growth and
satisfaction of its employees: “True to our motto
and slogan Because We Care, we believe that a
human approach to business is important”
With the aim of “offering a service that goes
beyond simple real estate mediation”, Kaiser
Properties provides a complete and specialized
service, including property management. “Being
aware that buying and selling a property are
important steps for our clients, providing a trustworthy service is crucial. Through our dedication
and know-how, not only about the local real estate
market, including the yield of properties, but also
about fiscal matters, our clients quickly realize that
they are dealing with a company that knows what
it says and does.”
Today, more than ever, people are searching
for this well-being and, among the more important
investors in this municipality, are the French, the
Scandinavians, the Dutch, the Belgians (in a smaller number) and now also the Germans. Naturally,
the country’s notoriety and tax incentives have
contributed to this, and in the future, Johannes
Kaiser intends to further strengthen the market
position and brand awareness of the company.

