
XARXA D’AGENTS MONAPART
Guanya't bé la vida fent una feina excel·lent

“Aconseguir que una marca immobiliària
tingués fans era impossible...

Aleshores vam arribar nosaltres.”
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HABITATGES BONICS
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Monapart va néixer el 2010 per a demostrar que una altra manera de fer i ser
immobiliària és possible. Un enfocament radical a client, un posicionament d'estil 

de vida dedicat a la comercialització d'habitatges bonics i un ús avançat de la 
tecnologia que maximitza l'abast de la nostra comunicació i l'eficiència en els 

processos comercials fan de Monapart la millor opció per a qui vol créixer en el 
sector immobiliari, però a ple color.

Deu anys després i amb presència a diverses ciutats espanyoles, Monapart és 
reconeguda com una de les marques immobiliàries de més prestigi. Any rere any 

millorem en resultats econòmics, coneixement de la nostra marca,
reconeixement per part dels experts del sector i satisfacció

dels nostres clients.

Volem seguir creixent i fer-ho al costat de professionals apassionats pels
habitatges i les persones, com tu.

T'animes?

"Cada any millor que l'anterior"



5 motius per escollir Monapart
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· 1 ·
És un molt bon negoci

· 2 ·
Som l’única marca immobiliària amb fans

· 3 ·
Excel·lència, honestedat i sentit de l’humor

· 4 ·
Vols treballar en llibertat, però no estar sol

· 5 ·
Tothom parla bé de nosaltres



José Luis Echeverría, soci de Monapart,
presentant el model de negoci a

ESADE Business School

1. Monapart és un molt bon negoci
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Hi ha 3 arguments clars i concisos pels quals Monapart és
una molt bona oportunitat de negoci:

Monapart es l’única marca immobiliària amb un
posicionament basat en estil de vida i habitatges
amb encant. Per això ens resulta molt fàcil convertir
potencials interessats en clients entregats.

Monapart ofereix serveis de venda, lloguer i administració. 
D'aquesta manera combinem cicles de facturació d'imports 
alts, mitjans i baixos, diversificant al màxim la nostra cartera 
de serveis.

Qualsevol oficina Monapart està optimitzada per a operar al 
màxim nivell sense necessitat de local a peu de carrer, ja que 
el teu aparador és la teva pàgina web. Gràcies a això,
estalviaràs en obres d'adequació, lloguer mensual i
personal d'atenció al client, i els teus horaris seran tan
flexibles com necessitis.

Posicionament
únic

Negoci robust

Costos ajustats



Jaime Arribas, assessor de
Monapart a Barcelona,

amb Birgit, després
d’haver negociat amb èxit
la venda del seu habitatge

2. Som l’única marca immobiliària amb fans
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Les persones tenim la capacitat per estimar fins a 5 marques diferents. Sabem que 
per a moltes persones, Monapart és una d'elles. Ser una marca que agrada i és 

respectada dóna als nostres socis poder i influència per a captar clients, contractar 
talent i fomentar aliances empresarials a les seves respectives localitats.

Màxim abast
· El nostre web rep una mitjana de 20.000
  visites al mes.

· Tenim prop de  36.000 subscriptors  
que reben la nostra newsletter mensual.

· A les nostres xarxes socials arribem a una
  comunitat de 40.000 monaparters i
  sumant.

Reputació excel·lent
· Els nostres clients ens donen una nota de 
9.6 a les enquestes de satisfacció (2019).

· Clients, usuaris i col·laboradors ens
puntuen amb 4.9 / 5 estrelles a Google 
(+370 ressenyes).

· El 80% dels nostres clients ve
recomanat.
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3. Excel·lència, honestedat i sentit de l’humor

Seguint els nostres processos sabràs què fer i com en tot 
moment, guanyant en velocitat de tancament de les operacions 
i maximitzant el seu preu de venda, factors clau per a la
satisfacció dels teus clients.

Imbricant tàctiques online i offline, actuaràs des del local com 
una agència de proximitat però amb estratègies
amplificadores que t’allunyaran d'una agència immobiliària
convencional. Els teus clients et trobaran allà on siguin gràcies 
a una multicanalitat acurada en detall i que sempre entrega 
valor. El teu dia a dia serà eficient, productiu i divertit.

Volem als millors i això passa per una formació i millora
constant. Tindràs recursos formatius sempre a la teva 
disposició perquè aprenguis, t’empoderes i destaquis dels teus 
competidors.

Mètode Monapart

Multicanalitat

Formació

El nostre mantra guia tot el que fem i és aquest: excel·lència en el servei,
honestedat innegociable, sentit de l'humor, sempre.



4. Vols llibertat, però no estar sol
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Monapart et dóna tota la llibertat perquè puguis treballar amb autonomia i al teu 
ritme però sota l'empara d'una marca potent i els beneficis de pertànyer a una 

xarxa de persones com tu.

Tant si vols dedicar-te full-time a l'activitat immobiliària o només una 
part de la teva jornada i poder compatibilitzar-la amb la teva vida 
personal o professional (perquè decideixes ampliar la teva cartera 
de serveis, per exemple), Monapart no t'exigeix objectius mínims i 
només et compromet a un any de contracte (prorrogable).
Tu decideixes quan i quant.

Màxima llibertat

Per a ser agent Monapart només necessites un telèfon, connexió 
wifi, un mínim de materials, un lloc on poder reunir-te, orientació a 
servei i ganes.

Baix cost

Formaràs part amb orgull d’una xarxa de professionals excelsos 
amb els que podràs col·laborar, compartir i aprendre. Aquest
ecosistema de col·laboració també afavoreix aliances comercials i 
preus més competitius amb proveïdors externs. En definitiva, 
junts és millor.

Efecte xarxa
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Us felicito per la vostra atenció i seguiment 
realitzat. De totes les agències que he

visitat, sens dubte sou especials. No només 
per la web, sinó també per la vostra

professionalitat. Jorge M.

The straightforward honest style that you all 
take at Monapart is the reason we think so 
highly of you and why we are so keen to find 

something else working with you. Alex N.

Monapart: quan les agències no només 
venen pisos, sinó històries i emocions. 

El Confidencial

Madurs però sobradament
avantguardistes.
Emprendedores

La immobiliària del futur.
Time Out

Nieves Archilla, sòcia de Monapart Madrid Víctor Hernández, soci de Monapart Alicante

+400
propietats venudes

des de 2010

80%
dels nostres clients

ve recomanat

4.9/5
puntuació mitjana

de ressenyes a Google

9.6
resultat de les enquestes

de satisfacció (2019)

+40.000
seguidors a les nostres

xarxes socials

+20.000
visites mensuals

al nostre web

+35.000
subscriptors a la nostra

newsletter mensual

5. Tothom parla bé de nosaltres



Quota d’alta

La quota d’alta per a ser un agent Monapart és
un pagament únic de 1.500€. Si ets una agència,

has d'afegir 200€ per usuari extra. Inclou:

1. FORMACIÓ INICIAL EN
EL MÈTODE MONAPART

2. MANUAL DE PROCESSOS
I MODELS

3. FORMACIÓ INICIAL EN
L’ÚS EFICAÇ DEL NOSTRE
CRM IMMOBILIARI
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4. ALTA I FORMACIÓ INICIAL EN
LES NOSTRES EINES DE
GESTIÓ I PRODUCTIVITAT

5. PACK INICIAL AMB MATERIALS
PUBLICITARIS I DE
REPRESENTACIÓ

Quota d’alta

6. INTEGRACIÓ A LA WEB I
A TOTS ELS CANALS DE
MONAPART

  10



2. FORMACIÓ I MILLORA
CONTÍNUA EN MATERIALS,
PROCESSOS I TECNOLOGIA

3. MÀXIMA DIFUSIÓ MULTICANAL 4. PRESÈNCIA MITJANS DE
COMUNICACIÓ: PREMSA,
REVISTA I BLOCS

Quota de servei

La quota de servei consisteix en 500€ mensuals més
el 10% de la teva facturació. Si ets una agència,

has d'afegir 200€ per usuari extra. Inclou:
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1. DRETS EXPLOTACIÓ
MARCA MONAPART, PERTINENÇA
A LA XARXA I ÚS DE LA PLATAFORMA



Quota de servei

5. CONTROL DE QUALITAT DE TOTS
ELS TEUS HABITATGES: TEXTOS,
FOTOS, TOURS, VÍDEOS...

6. PUBLICACIÓ CONTINUADA DELS
TEUS HABITATGES A WEB, PORTALS
I XARXES SOCIALS

7. GESTIÓ DE LA TEVA BASE DE DADES
I ENVIAMENT MENSUAL D'UNA
NEWSLETTER

8. BUFFET D'ACCIONS I
MATERIALS DE MÀRQUETING
(PAY PER USE)
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Ciutats Monapart

 13



Més informació
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monapart.com

facebook.com/monapart twitter.com/monapart

instagram.com/monapart linkedin.com/company/monapart

pinterest.com/monapart youtube.com/monaparttv


