habitaclia.com, el portal immobiliari de referència a Catalunya
fa deu anys i inaugura un servei únic d’informació

habitaclia.com posa en marxa un servei
d’informació gratuït sobre el mercat
immobiliari català
Mataró (Barcelona), març de 2012.- habitaclia.com, el portal immobiliari de
referència a Catalunya, ha llançat un complet servei d’informació únic al sector
dirigit als mitjans de comunicació. Aquells que ho desitgin podran demanar la
informació gratuïtament sobre qualsevol aspecte del mercat immobiliari català
realitzant les seves peticions des de la secció d’”atenció als mitjans” que trobaran
en el portal.
La informació sobre l’evolució del sector immobiliari català sol estar dispersa en
varies fonts, sol proporcionar-se a nivell de tot el territori sense proporcionar dades
detallades i, en alguns casos, va dirigida exclusivament a analistes professionals.
Conscients d’aquest buit, habitaclia.com llança aquest nou servei per oferir la
millor informació sobre les quatre províncies, 41 comarques i 956 municipis de
Catalunya.
“En el nostre desè aniversari, posem en marxa aquest nou servei perquè els
usuaris desitgen disposar d’informació més pròxima i senzilla sobre el territori en el
que volen vendre o comprar els seus immobles” declara Jordi Peña, Director
General d’habitaclia.com.
Així, és possible extreure informació sobre vendes, preu del metre quadrat,
demanda... de pisos o altres immobles en funció de l’estructura territorial de
Catalunya. Aquesta tasca es realitza tant amb fonts d’informació pròpies como
amb fonts oficials.
Entre les fonts pròpies destaca l’estudi periòdic dels més de 100.000 anuncis que
ofereix habitaclia.com, i els que ha tingut durant els 10 anys que celebra ara.
Aquesta enorme bossa d’anuncis permet conèixer la situació actual i l’evolució del
mercat immobiliari a Catalunya a través del creuament de diverses variables
rellevants.

Informació oficial des d’un altre punt de vista

El Ministeri de Foment, l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estadística de
Catalunya i altres organismes també elaboren regularment informació sobre el
mercat immobiliari que pot resultar útil. Tot i així, la informació que publiquen els
organismes oficiales està orientada a analistes professionals i per la seva
naturalesa no avarca el conjunt de les dades necessàries. És necessari elaborar-la
i completar-la perquè sigui més fàcil d’utilitzar.
habitaclia.com analitza i integra aquestes dades des d’una òptica catalana i amb
l’objectiu de facilitar l’accés i comprensió d’aquestes perquè puguin resultar
aplicables en un entorn més pròxim.
Per a contactar amb al servei d’informació gratuït sobre el mercat immobiliari
català: http://catala.habitaclia.com/sobre/sala-de-premsa.htm
Deu anys
habitaclia.com és un dels portals immobiliaris amb més trajectòria del nostre país:
porta una dècada treballant per ser el lloc preferit pels professionals i particulars
per comprar i vendre immobles. A dia d’avui té més de mil clients professionals i
els seus anuncis reben més d’un milió i mig de visites mensuals, i aquests
números el situen com el portal de referència a Catalunya. Amb aquest nou servei
el portal fa un pas més per oferir el millor servei a aquells que busquen comprar o
vendre un immoble.

