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Neix Helpers, una empresa
que reforma i agilitza la venda
d’immobles de segona mà
Tres penedenques ideen una innovadora fórmula que
beneficia propietaris, immobiliàries i compradors
Olga Aibar
Tres emprenedores, la Sandra Fabré, la Beatriz Garrido, i
la Meritxell Jassé, van posar en
marxa, fa uns mesos Helpers,
una innovadora empresa que
agilitza la venda d’immobles de
segona mà, a partir de la reforma
del que sigui necessari per donarli una nova cara, tant banys, com
terres o mobiliari.
Des de Helpers faciliten una
renovació de les carteres immobiliàries. La solució que proposen té avantatges per a la immobiliària, per al propietari i per

al comprador. En el primer cas,
perquè es dóna sortida a immobles complicats de vendre. Des
de l’empresa s’estudia el projecte
a cost zero d’inversió i en diners.
A més, inverteixen en l’immoble de forma directa, el reformen
en poc temps i el fan atractiu per
al mercat. Per això, “aconseguim
revaloritzar la propietat, garantint el preu desitjat de venda, i reduint el temps mitjà de venda de
l’immoble”, asseguren les impulsores. Per al comprador també hi
ha avantatges, ja es compra un
immoble millorat i revaloritzat.
Es tracta d’una idea “sense
precedents a Espanya, que sapi-

Enric Crous es
promociona a Vilafranca

L’empresari Enric Crous va
visitar Vilafranca per donar a
conèixer la seva candidatura a
la presidència de la Cambra de
Comerç de Barcelona.
Crous va explicar, en roda de
premsa, que la seva candidatura vol representar el territori
i escoltar les propostes de les
empreses per donar suport a
tots aquells projectes en favor
del territori. Una de les idees
de Crous és que la Cambra sigui una “eina per defensar les
pimes, les micro empreses i els
autònoms, que representen el
99,6% del teixit productiu de
Catalunya”.
D’altra banda, el candidat
vol que aquestes eleccions
tinguin una alta participació
de totes les empreses de la

Cambra. En les darreres eleccions només va votar un 2%
d’empreses de les 400.000 que
conformen el grup. Crous atribueix el baix índex de participació a què “hi ha moltes empreses que no saben ni que en
formen part” i va explicar que
totes les empreses de la demarcació de Barcelona “només pel
fet d’existir ja formen part de
la Cambra i poden votar”.
Enric Crous, ha estat quasi
30 anys el director general del
Grup Damm però ha deixat
el seu lloc per centrar-se en la
Cambra de Comerç de Barcelona. Les eleccions tindran lloc
el proper 8 de maig.
Més, endavant Crous visitarà el Garraf per donar a conèixer també la seva candidatura.

guem”. Des de Helpers volen
deixar clar que “no fem reformes
a la carta, només el que necessita
cada pis per tal de poder vendre’s
millor”. Es tracta de reformes
“impersonals”, en les quals tothom s’hi pugui sentir a gust, per
després poder personalitzar-les
com cadascú vulgui”.

Helpers va començar a caminar
al setembre, i en només aquests
mesos, ja ha tingut diverses demandes per part d’immobiliàries
del Penedès. De mica en mica,
es van donant a conèixer, ja que
volen presentar-se personalment,
per tal de poder explicar millor el
seu projecte, i detallar-ne la ma-

nera de funcionar.
L’11 de gener van fer una jornada de portes obertes a un dels
pisos que acabaven de reformar
i “va funcionar molt bé. Hi va
anar molta gent d’immobiliàries
de l’Alt i Baix Penedès”. Aquest
darrer projecte ja ha tingut més
d’un centenar de visites.

