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Gestão de Condomínios

EMPRESAS

LOJA DO CONDOMÍNIO
O SEU CONDOMÍNIO

EM BOAS MÃOS

Comumserviço ndeasimplcdae objctivdaempr a LDC Loja do Condomínio oferece

soluções que facilitem sempre a vida dos condóminos
proporcionando poupança segurança e comodidade
Tendo em conta as diferentes necessidades dos

condomínios a Loja do Condomínio a operar em

Portugal desde 2002 disponibiliza vários planos
de serviço Administração manutenção e limpeza
do imóvel fazem parte da oferta base da LDC à
qual se junta um conjunto de outros serviços e
ofertas que vão desde os seguros à assistência 24
horas por dia

Consigo 24h por dia

A

LDC

faculta

aos

condóminos o acesso fácil e cómodo a toda a

informação relativa ao seu condomínio a qualquer
momento e a partir de qualquer lugar Seja através
do atendimento pessoal nas lojas ou através do
website com informações atualizadas em tempo
real a Loja do Condomínio está sempre disponível
para os seus clientes
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Criação de Valor

A

Loja

do

Condomínio

enquanto líder de mercado
oferece um
conjunto de vantagens económicas através de
protocolos estabelecidos com várias entidades

nomeadamente bancos companhias de seguros
empresas de manutenção de elevadores para
que cada condomínio possa beneficiar de uma
significativa redução de custos
Certificação do Serviço de Administração de
Condomínios A estratégia de liderança da LDC
assenta na inovação e qualidade A certificação
de qualidade do serviço de administração de
condomínios confere à Loja do Condomínio a
credibilidade e confiança que os condóminos
exigem Num processo iniciado em parceria com
a SGS em 2009 a Loja do Condomínio criou uma
especificação técnica que serve de padrão para a
atividade de administração de condomínios em
Portugal

Construção/Imobiliário

S/Cor

A LDC assume um sólido compromisso com os
mais elevados padrões de exigência fator que
reforça a relação de confiança e a preferência dos
condóminos Contando com o empenho de uma
equipa dedicada a LDC assume o compromisso de
estar sempre junto dos condóminos em qualquer
situação
mantendo
uma
disponibilidade
constante para resolver imprevistos e solucionar
qualquer tipo de problema

