www.gradebis.com.br

BUSINESS:
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
A GRADEBIS atua no Brasil e no
exterior intermediando negócios.
Se tem algo de interessante, nossa
equipe estuda e viabiliza a operação.

Nosso trabalho é indicar o
melhor investimento, nosso dever
é fazer com que você chegue
mais longe!

A GRADEBIS atua no Brasil e
no exterior intermediando
negócios. Se tem algo de
interessante, nossa equipe
estuda e viabiliza a operação.
A GRADEBIS avalia e busca
recursos financeiros para seu
negócio.
A GRADEBIS atua
intermediando compra e venda
de direitos creditórios e
precatórios federais, estaduais
e municipais.
A GRADEBIS não é uma
imobiliária e ou corretora de
imóveis, apenas e
especificamente, possui uma
rede que atua no ramo
imobiliário e busca no mercado
o imóvel que nosso cliente
necessita “industrial, comercial
e residencial”.

A GRADEBIS atua
intermediando compra e venda
de empresas no Brasil e no
exterior.
A GRADEBIS prepara a sua
empresa para ser vendida.
A GRADEBIS avalia a sua
empresa.
A GRADEBIS possui um
sistema de franquias onde o
franqueado capta no mercado
empresas à venda e potenciais
compradores. Estamos
viabilizando uma ferramenta
para viabilizar vendas atraves
de nossos franqueados.
A GRADEBIS através dos
franqueados e por um
departamento próprio identifica
ideias e startups para avaliação
e viabilidade.

A Gradebis é a sua parceira!
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Em nosso site existem formulários e canais para o envio de informações que
são importantes.
Faça um resumo do seu interesse, necessidade e nos envie para termos um
primeiro contato mais produtivo, objetivo e pontual!

www.gradebis.com.br

São Paulo / SP
Campinas / SP
Jundiaí / SP
Curitiba / PR
Rio de Janeiro / RJ
Araruama / RJ
Porto Alegre / RS
Fortaleza / CE
Juazeiro / CE
Recife / PE

