Grupo iad integra lista das 1000 empresas que mais cresceram na
Europa
Após a colocação no 5º lugar do ranking das empresas em maior crescimento, elaborado pelo jornal
Les Echos em parceria com o Statista, o grupo iad ingressa agora a lista do Finantial Times,
integrando o ranking das 1000 empresas que registaram um maior crescimento a nível europeu.
O Financial Times publicou recentemente a 4ª edição do ranking FT 1000, em parceria com o
Statista - o maior portal de estatísticas e dados do mercado-, das empresas europeias com o maior
crescimento no que diz respeito a faturação entre 2015 e 2018. O grupo iad surge na 898ª posição.
A metodologia de classificação deste ranking cumpre os seguintes parâmetros: empresas geraram
pelo menos 100.000 euros em faturação em 2015; empresas que eraram pelo menos 1,5 milhão de
euros de faturação em 2018; seja independente (não seja uma subsidiária ou uma filial); com sede
na França; foram beneficiadas principalmente pelo crescimento orgânico (e não por aquisição); e as
empresas listadas cuja cotação caiu mais de 50% desde 2018 estão excluídas
A iad, que chegou a Portugal em 2015, incentiva empreendedores a criarem o seu próprio negócio
no ramo imobiliário. Roland Tripard, presidente do grupo iad, afirma: "Estamos orgulhosos de ser a
única rede de consultores imobiliários franceses a integrar o ranking do Financial Times. Esse
reconhecimento demonstra o sucesso do nosso modelo baseado no empreendedorismo. Agradeço a
todos os membros da iad pelo trabalho e espírito, que são a chave do nosso sucesso."
Além de França e Portugal, a iad já está também presente em Espanha e Itália. Alemanha é o
próximo país na mira do grupo iad.

Sobre a iad
Fundada em França, em maio de 2008, por Malik Benrejdal, Jérôme Chabin e Sébastien Caille, a iad partiu de um
conceito visionário que funde imobiliário, web e marketing de rede. A iad vem desmaterializar as agências (lojas),
promovendo uma relação de proximidade entre o consultor imobiliário e o cliente, prestando um serviço mais
competitivo a quem queira comprar, arrendar ou vender um imóvel.
Com um volume de negócios de 225 milhões de euros, o grupo iad conta com alguns dos mais importantes fundos de
investimento mundiais no seu capital - Naxicap Partners, IK Investment Partners e Rothschild Five Arrows - o que
demonstra o imenso potencial deste modelo criado para revolucionar o paradigma da mediação imobiliária.
A prova do sucesso da iad é que, em poucos anos, se tornou a maior rede de consultores imobiliários independentes em
França, tendo hoje mais de 9500 consultores, cerca de 70 000 imóveis online e tendo já concretizado sonhos a mais de
250 000 famílias.
A iad iniciou a sua internacionalização com a criação da iad Portugal em 2015, estando hoje também presente em
Espanha e Itália. A iad tem um ambicioso plano de expansão para diversos países na próxima década, tendo como
objetivo tornar-se na maior rede imobiliária a nível europeu.
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