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Congresso reúne administradoras de consórcios em Foz do
Iguaçu
Ademilar é presença confirmada no evento, que apresentará tendências de economia e
gestão para o segmento.
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Edição anterior do evento reuniu mais de 600 pessoas (Foto: Divulgação/CONAC)

A 39º edição do CONAC (Congresso Nacional de Administradoras de Consórcios) acontecerá entre
os dias 26 e 28 de abril, em Foz do Iguaçu (PR), tendo como assunto principal a retomada da
economia do país.
A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, uma das principais administradoras do
segmento, participará do evento. Presente nos estados do Paraná, de São Paulo e Santa Catarina,
a empresa vem apresentando resultados expressivos em vendas. Em outubro de 2016, por
exemplo, já havia superado o número de R$ 1 bilhão na comercialização de créditos, fechando o
ano com um crescimento de 39,66% no Paraná, 24,67% em Santa Catarina e 31,27% em São Paulo.
No primeiro bimestre de 2017, a empresa registrou alta de 57,42% em comparação ao mesmo
período do ano anterior.
A programação do CONAC inclui palestras, painéis de debate, workshops e visitas, que agregam
ainda mais conhecimento aos participantes. Os temas têm como objetivo colaborar com o
desenvolvimento e crescimento sustentável das administradoras.
Uma das palestras será com o economista Eduardo Giannetti da Fonseca, que falará sobre o
cenário econômico do Brasil. Ganhador de dois prêmios Jabuti, ele trará novas percepções sobre
o futuro do país, do ponto de vista de negócios e investimentos. Em outra vertente, o fórum "As
melhores técnicas de vendas" mostrará alternativas e estratégias diferenciadas para atrair cada
vez mais pessoas com interesse no consórcio.
Para a diretora‐superintendente da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, Tatiana
Schuchovsky Reichmann, o evento é bastante produtivo para o setor, pois discute tendências de
mercado, apresentando caminhos a serem seguidos para as decisões estratégicas das
administradoras. "Consideramos os temas debatidos no CONAC de grande valia para a nossa
equipe de colaboradores e consultores imobiliários, por isso sempre marcarmos presença no
evento. Esperamos que essa edição seja ainda melhor", projeta.

http://www.jornaldooeste.com.br/noticia/congressoreuneadministradorasdeconsorciosemfozdoiguacu

1/1

