
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η νέα στρατηγική συνεργασία της FERIMMO με τον γερμανικό όμιλο BELLEVUE:

Ορόσημο  μιας νέας εποχής για την προβολή του ελληνικού real estate στο
εξωτερικό

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη στρατηγική μας
συνεργασία με τον γερμανικό όμιλο BELLEVUE.

Ο εκδοτικός όμιλος BELLEVUE είναι ηγέτης στον χώρο των Media - Real Estate τόσο στη
Γερμανία όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκδίδοντας εδώ και 30 χρόνια το περιοδικό
Bellevue Magazine - το μεγαλύτερο περιοδικό ακινήτων στην Ευρώπη - ενώ λειτουργεί
και το ομώνυμο real estate portal "bellevue.de", το πόρταλ των ιδιαίτερα ξεχωριστών
ακινήτων (special properties). Το BELLEVUE έχει καθιερώσει επίσης τον θεσμό
βράβευσης των καλύτερων μεσιτικών γραφείων διεθνώς προσφέροντας την
σφραγίδα ποιότητας Bellevue Best Property Agents από το 2006.

Σκοπός της συνεργασίας της FERIMMO και του BELLEVUE είναι η προώθηση και
προβολή της ελληνικής αγοράς ακινήτων στη Γερμανία και σε όλες τις γερμανόφωνες
χώρες, καθώς και η γνωριμία του γερμανικού κοινού με τις μοναδικές ευκαιρίες
επενδύσεων που  προσφέρει η Ελλάδα.

Η FERIMMO, ως η μοναδική γερμανική πλατφόρμα που προβάλει αποκλειστικά
ελληνικά ακίνητα σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες, προσφέρει πάνω από 40.000

ακίνητα σε όλη την Ελλάδα μέσω της συνεργασίας της με 200 από τα καλύτερα
ελληνικά μεσιτικά γραφεία, με  συνολική τιμή πώλησης που ξεπερνά τα 6 δις Ευρώ.

Οφέλη συνεργαζόμενων μεσιτικών γραφείων με την FERIMMO

• Σχεδιάζουμε από κοινού με τον Όμιλο Bellevue μια σειρά απόπροωθητικές
ενέργειες στη Γερμανία, όπως το Ειδικό Αφιέρωμα για την αγορά ακινήτων
στην Ελλάδα στην  επόμενη έκδοση Αυγούστου 2022 του περιοδικού Bellevue

Magazine.

• Δωρεάν προβολή αγγελιών ακινήτων των συνεργαζόμενων μεσιτικών
γραφείων στο πόρταλ του bellevue.de προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη προβολή
και προώθηση των  ακινήτων τους στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Οι πρωτοβουλίες της FERIMMO σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν καθώς
συνεργασίες  όπως αυτή με το BELLEVUE, συμβάλλουν δυναμικά στην αναβάθμιση και
ταυτόχρονα στην αποτελεσματικότερη προβολή της ελληνικής αγοράς ακινήτων στην



Ευρώπη.
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