
 COMUNICADO DE IMPRENSA 

 Portugal já pode comprar e vender com a T�ko 

 ●  O  mercado  �mob�l�ár�o  de  L�sboa  fo�  o  escolh�do  pela  Proptech 
 espanhola para �n�c�ar a sua expansão �nternac�onal. 

 ●  A Proptech prevê um �nvest�mento �n�c�al de 30M. 

 ●  A  pr�me�ra  �Buyer  �nternac�onal  a  atuar  no  mercado  �mob�l�ár�o 
 português  tem  um  modelo  de  negóc�o  �novador  e  compra  casa  a 
 part�culares em apenas 7 d�as. 

 L�sboa,  xx  de  novembro  de  2021.  T�ko  ,  a  �novadora  Proptech  espanhola  que 
 oferece  uma  forma  ma�s  ráp�da  e  cómoda  de  comprar  ou  vender  uma  casa,  já 
 �n�c�ou a sua operação em  Portugal. 

 Com  presença  em  vár�as  c�dades  espanholas,  a  empresa  l�derada  por  S�na  Afra  e 
 Ana  V�llanueva  avança  ass�m  para  a  �nternac�onal�zação,  tendo  sempre  como 
 hor�zonte ser líder no segmento Buy to Sell. 

 Cr�ada  para  ajudar  os  propr�etár�os  que  querem  vender  as  suas  casas  de  forma 
 ráp�da,  cómoda  e  sem  stress,  a  T�ko  apresenta  uma  proposta  em  24  horas.   Para 
 �sso,  a  empresa  desenvolveu  um  algor�tmo  de  aval�ação  automát�ca  de 
 propr�edades  chamado  T�koanalyt�cs  ™,  que  perm�te  calcular  preços  mu�to 
 ajustados  para  as  casas  que  se  encontram  no  mercado.  Para  obter  uma  proposta 
 pela  sua  casa,  os  propr�etár�os  apenas  têm  de  preencher  um  formulár�o  s�mples 
 com  os  dados  bás�cos  do  �móvel.  Com  essa  �nformação,  a  PropTech  é  capaz  de 
 calcular  um  preço  para  a  sua  casa  sem  vê-la  e  em  apenas  24  horas,  tempo  record 
 no panorama nac�onal.  

 Uma  vez  ace�te  a  proposta,  real�za-se  a  v�stor�a  técn�ca  ao  �móvel  e  a  transferênc�a 
 da  propr�edade.  Os  proced�mentos  são  s�mpl�f�cados  ao  máx�mo  e  o  cl�ente 
 recebe  100%  do  preço  da  oferta  perante  o  notár�o,  em  poucos  d�as  ou  no 
 momento que for ma�s conven�ente para o propr�etár�o.  
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  A  T�ko,  marketplace  �mob�l�ár�o  d�g�tal,  não  só  compra  as  casas  d�retamente,  como 
 também  as  vende  em  menos  de  90  d�as.  Ao  ser  compradora  d�reta  e  não 
 �ntermed�ár�a,  a  T�ko  gere  todo  o  processo,  garant�ndo  que  a  venda  e  o 
 pagamento  sejam  fe�tos  em  poucos  d�as.  O  modelo  da  T�ko  é  baseado  no  volume; 
 obtém  margens  pequenas  sobre  um  grande  volume  de  transações.   A  T�ko  �n�c�ou 
 a sua operação em 2018, e desde então at�ng�u uma taxa de cresc�mento de 125%. 

 “É  com  orgulho  que  �n�c�amos  o  nosso plano  de  expansão para  países  europeus,  e 
 nada  melhor  que  começar pelo nosso  país  v�z�nho.  Temos  uma  perspet�va  mu�to 
 ot�m�sta  para  o  mercado  português.  L�sboa  só  por  s�  é  bastante  atrat�va  e  tem  um 
 volume  de  transações  super�or  a  50k,  um  valor  semelhante  ao  de  Barcelona,  a 
 segunda  ma�or  c�dade  espanhola.  Se  a  �sto  juntarmos  o  fato  de  sermos  o  pr�me�ro 
 �Buyer  �nternac�onal  a  atuar  no  país  e  o  nosso  modelo  de  negóc�o,  acred�to  que 
 seremos  mu�to  bem  receb�dos  nesta  c�dade.  A  T�ko  é  capaz  de  cobr�r 
 necess�dades  que  eram  menos  acessíve�s  com  o  modelo  trad�c�onal,  ta�s  como  a 
 rac�onal�zação e ef�c�ênc�a dos processos” revela S�na Afra, CEO de T�ko. 

 Sobre a T�ko: 
 T�ko  é  uma  empresa  espanhola  do  sector  Proptech  com  escr�tór�os  em  Madr�d,  Barcelona,  Valênc�a, 
 B�lbao,  Málaga,  Sev�lha,  Zaragoza  e  L�sboa.  Com  um  amb�c�oso  plano  de  expansão  para  a  Europa,  o 
 seu  modelo  base�a-se  na  apl�cação  de  tecnolog�a  ao  setor  �mob�l�ár�o  para  que  a  venda  e  compra  de 
 casas possa ser real�zada em apenas alguns d�as de forma ráp�da, conven�ente e s�mples. 
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