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LIIIVING
Trabalhamos diariamente para ser uma empresa de referência no ramo de gestão imobiliária;

Especializamo-nos na gestão de imóveis em regime de alojamento local;

Oferecemos um serviço de excelência aos nossos clientes procurando sempre a melhor 

rentabilidade para os proprietários;

Realizamos um estudo aprofundado da rentabilidade esperada e formas de comercialização 

do seu imóvel;

A Liiiving disponibiliza uma vasta oferta de serviços no departamento de Short-Stay que são 

apresentados de seguida.



LIIIVING SHORT-STAY

Recepção de hóspedes;

Entrega e recolha de chaves;

Inspeção do imóvel antes e após a estadia;

Reposição de inventário e reparação de danos dos clientes [a cargo da Liiiving];

Anúncios locais e internacionais;

Publicidade em inúmeros websites;

     - textos descritivos em várias línguas;

     - reportagem fotográfica e vídeo;

     - estratégia de vendas.

Gestão do calendário de reservas;

Relação com o cliente;

Respostas a pedidos de informação e reservas;

Cobranças de pagamentos e faturação;

Pedidos e reclamação de hóspedes e relatório de actividade;

Linhas telefónica de apoio para emergências.

RECEPÇÃO

MARKETING & PUBLICIDADE

GESTÃO



Transferes [da propriedade para o Aeroporto ou Estações de São Bento e 

Campanhã];

Babysitter e berços;

Cabazes de boas-vindas;

Compras de supermercado para os hóspedes mediante aviso prévio;

Actividade de Lazer [bilhetes para parques aquáticos e temáticos, excursões, 

actividades desportivas, golf, passeios de barco e desportos aquáticos].

Limpezas e lavandaria provenientes das estadias;

Limpezas gerais de manutenção do imóvel;

Licença de alojamento local;

Certificado energético;

Seguros [multiriscos com responsabilidade civil e recheio];

Equipamentos de higiene e segurança;

A Liiiving dispõe de um seguro multirriscos de responsabilidade civil [previsão 

de reposição e reparação do recheio do imóvel quando necessário].

Auxiliamos na logística  e tratamos dos processo de: 

* custos não incluídos

EXTRA SERVIÇOS EXTRA

LIMPEZAS & MANUTENÇÃO

LICENÇAS, IMPOSTOS E SEGUROS*



EXTRA

A Liiiving trabalha de duas formas: mediante comissão sobre a faturação do 

imóvel inerente às reservas obtidas ou mediante pagamento de rendas mensais 

fixas pagas por nós ao proprietário com autorização para sub-arrendarmos.

PAGAMENTO
€

€



LIIIVING
IS EASY
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