
Necessitem el teu vot el 
proper 29 de Novembre al 
Col·legi o si ho prefereixes 
te'l recollirem delegat, 
contacta'm i parlem-ne!

PROGRAMA DE CANDIDATURA AL COL·LEGI
OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA 

Renovació,
transparencia,
humilitat i
professionalitat,
el �tur dels API's
de Barcelona.

Administri de forma eficient i
transparent els seus recursos

més per menys

1.
Volem auditar, simplificar i consolidar els recursos 
col·legials en una única plataforma que permeti 
l’optimització del seu manteniment i actualització.

Comuniqui alt i clar internament
i a la societat2.

Volem simplificar i dotar de bidireccionalitat als canals 
de comunicació entre els API i el col·legi. Cal també, 
aconseguir prestigiar la marca API i garantir la seva 
penetració, municipi a municipi, a tota la província de 
Barcelona.

més alt, més fort,
més lluny

3.
Volem dissenyar i implementar una “fàbrica 
d’agents immobiliaris” en col·laboració amb les 
principals institucions formatives per poder oferir 
als API una nova generació de professionals 
preparats per nosaltres i per a nosaltres.

D.O. API

Creï la primera borsa de treball
de professionals amb formació
homologada

4.
Crearem un servei de consultoria propi especialit-
zat en serveis immobiliaris i integrat per profes-
sionals provinents de les principals escoles de 
negocis del país que els API puguin contractar per 
consultories “in house”.

empresàries
i empresaris

Empoderi als API mitjançant una
consultoria immo d’ altíssim nivell 

5.
Volem ser els primers en saber què passa arreu 
del món en el nostre sector per explicar-vos-ho i, 
junts, ser capaços de desenvolupar les estratè-
gies i accions per estar sempre al capdavant.

jo sóc App(i)

Anticipi les noves tendències
mitjançant un Àrea de Recerca
i Innovació

6.
Volem estar units sota un emblema que ens 
ajudi a tenir els màxims avantatges i sota el 
qual tots plegats ens sentim que formem part 
de quelcom comú.

club API

L’espai comú on tots ens sentim
units i aprofitem els màxims
avantatges.

Volem un Col·legi que:

f.quintana@vivendex.com  |  639 332 079  |  www.francescquintana.com


