LOTUS COMPLETA 42 ANOS DE FUNDAÇÃO
LOTUS COMPLETA MAIS 1 ANO, VENCENDO GRANDES DESAFIOS

CONDOMÍNIOS
ANIVERSARIANTES
Com muita alegria, celebramos mais um
ano de parceria com os condomínios:

Ed. Ibiza - 24 anos.
Ed. Rosa dos Ventos - 17 anos.
Ed. Dulce Miranda - 17 anos.
Ed. Tavares Bastos - 15 anos.
Ed. Paulina - 15 anos.
Ed. Pégasus - 14 anos.
Ed. Ville Des Chevaliers - 12 anos.
Ed. Maison Nice - 11 anos.
Ed. Aphrodite’s Garden - 09 anos.
Ed. Parque dos Coqueiros - 08 anos.
Ed. Altair Klautau - 07 anos.
Ed. Piazza Del L’acqua - 05 anos.

A

o longo de 42 anos a Lotus mantém um constante
crescimento, mostrando que, não por acaso, é líder de
mercado no segmento de administração condominial na
região, desde sua fundação. São anos de experiência, adquirida com muito esforço e determinação em ser melhor a
cada dia, objetivando sempre a excelência no atendimento
aos clientes. Em 2020, a Lotus, assim como todas as outras
empresas, está passando por um ano atípico, com diversos
desafíos inesperados que surgiram por conta da pandemia.
E como prova de que é a maior empresa do ramo, passa por
cima de todas as dificuldades, enfrentando todos os contratempos para manter a qualidade dos seus serviços. E, neste
momento, agradecemos muito aos nossos clientes e a todos os colaboradores por esta conquista. Vamos em frente!
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ABAIXO VOCÊ ENCONTRARÁ PONTOS
IMPORTANTRES PARA LEITURA E CONHECIMENTO
APP E SITE LOTUS

Você sabia que todos os condôminos podem acompanhar as finanças do seu condomíno pelo site da Lotus
ou app, em qualquer lugar? A Lotus disponibiliza para
seus clientes informações financeiras como Balancete, Saldo de Conta Corrente, Encargos Condominiais e Fluxo de Caixa. São informações atualizadas
diariamente, que demostra o trabalho transparente
da Lotus, e garante a tranquilidade do seus clientes.

CONTAS E COMPRAS
A Lotus só faz pagamentos das contas do condomínio com autorização do síndico. Nenhuma conta é
paga ou compras são feitas sem autorização formal
feita pelo síndico. Essa ação garante a autonomia
do síndico em todas as decisões relacionadas ao
condomínio e deixa claro a responsabilidade que
a Lotus tem com seus clientes e com seu dinheiro.

QUALIDADE
A Lotus faz auditoria de satisfação mantendo
contato constante com os sindicos dos seus condomínios, captando eventuais insatisfações e
corrigindo rumos. A ideia é estar sempre atento
as correções necessárias para manter um atendimento de qualidade, se antecipando e evitando possiveis problemas que possam surgir.
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