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GL aposta em inovação e tecnologia

Mudar é renovar. Re-
novar é preciso. É 
a oportunidade de 

melhorar ainda mais. Pensan-
do nisso e em oferecer um ser-
viço ainda mais qualificado, 
a GL Corretores de Imóveis 
mudou de endereço. Em um 
espaço mais amplo, moderno 
e centralizado, o escritório 
desde o dia 20 de maio está 
localizado na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1.600, ao lado 
da Câmara de Vereadores de 
Vera Cruz.

O proprietário, corretor 
e perito avaliador, Gerson 
Lopes, ao lado de esposa 
e corretora Daiane Lopes, 
passam a proporcionar um 
atendimento ainda mais per-
sonalizado e de qualidade, 
contanto com o auxílio de 
corretores especializados no 
mercado imobiliário. Hoje 
conta com uma equipe de 
cinco pessoas.

O sucesso e a consolidação 
da GL não veio à toa. Em 2015, 

FOTOS LUCIANA MANDLER

Buscando sempre inovar, a GL Corretores de 
Imóveis tem no seu diferencial o uso de drone 
para captação de imagens e vídeos. Para revo-
lucionar vem investindo em equipamentos cada 
vez mais sofisticados, como o modelo adquiri-
do pela empresa. A GL Corretores de Imóveis 
é  pioneira em oferecer o serviço de coleta de 
imagens aéreas para os clientes na região. Se 
você quer que o seu imóvel esteja na mão de 
especialistas, conte com a equipe da GL e deixe 
de lado todas as dores de cabeça.

DRONEVITRINE
A GL Corretores de Imó-
veis investe na comuni-
cação visual, atualizando 
as imagens a cada mês, 
com as novidades no 
setor imobiliário. Para 
tornar a vitrine atraente 
conta com um layout 
moderno e clean, com 
destaque, oportunidade 
do mês, venda e locação.

Gerson Lopes decidiu apostar 
no ramo imobiliário. Nem 
mesmo diante da crise econô-
mica do momento, o empre-
sário desistiu. Pelo contrário, 
buscou inovar para conquistar 
o seu lugar no mercado e se 
tornar referência no segmento. 

Além de apostar em uma 
vitrine elaborada e fazer uso 
de tecnologia - drone - para 
captação de imagens, a GL 
conta com o site: www.glcor-
retores.com.br, um dos mais 
completos no ramo imobiliá-

rio e que realiza de forma au-
tônoma um pré-atendimento. 

Para você, cliente, que quer 
investir no setor imobiliário, 
a GL é sua opção, realizando 
seus negócios com transpa-
rência e com toda atenção 
que você precisa. A empresa 
é especializada na compra, 
venda e aluguel de imóveis, 
prestando toda assessoria ne-
cessária à realização de uma 
transação segura e tranquila, 
com acompanhamento jurídi-
co e operacional de qualidade.
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