POR QUÊ SUA
EMPRESA DEVE SE
FILIAR À AURESIDE?
Benefícios do Associado Pessoa
Jurídica
Desenvolvedores, fabricantes e
distribuidores

REPRESENTATIVIDADE
A AURESIDE atua no Brasil
desde o ano de 2000 e tem
participado de todos os
estágios do
desenvolvimento do
mercado de Automação
Residencial desde a sua
instalação no País.

Nos últimos anos o número
de empresas associadas
triplicou demonstrando
o interesse crescente, o
potencial do mercado e
a consequente
representatividade da
entidade neste contexto

ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS
Com a sua atividade
pautada na missão de
fomentar o mercado de
Automação Residencial
no Brasil, a AURESIDE
proporciona capacitação
aos profissionais e ao
mesmo tempo estabelece
a ligação entre estes
profissionais e os
fornecedores de produtos
e soluções.

Como resultado,
ambas as partes
se beneficiam e
os seus negócios
aumentam de
forma consistente

EVENTOS PRINCIPAIS

As JORNADAS DE AUTOMAÇÃO
foram realizadas pela
primeira vez em 2017 e já
atingiram a sua 12a. edição
São eventos únicos que incluem:
▪ Exposição e apresentação de
produtos
▪ Minicursos e palestras
▪ Fóruns e debates

www.jornadasdeautomacao.com.br

O CONGRESSO HABITAR é
o principal evento da
área de Automação
Residencial e Predial
do País
Tem por tradição sempre
tratar temas de grande
relevância e reúne
especialistas de
renome

www.congressohabitar.com.br

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
CURSO DE INTEGRADOR DE
SISTEMAS RESIDENCIAIS
Este importante programa
atinge em 2019 mais de
125 turmas realizadas e
se traduz no mais
completo e reconhecido
programa de
capacitação de novos
integradores para o
mercado
CURSOS ESPECIAIS E
“ IN COMPANY”

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
INSTALADORES DE
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
Atendendo uma demanda
crescente originada tanto em
fabricantes como integradores,
a AURESIDE reuniu importantes
parceiros e está desenvolvendo
este programa destinado aos
profissionais de formação
técnica para atuar na
infraestrutura, cabeamento e
instalação de produtos

O que é
As rápidas e emergentes mudanças das
tecnologias e a chegada de novos players no
mercado de casas conectadas provocam uma
análise profunda e uma reavaliação de
processos. Um dos principais temas é a questão
da capacitação de profissionais para atuarem
neste novo cenário.
É disto que trata o este nosso novo projeto
Em novembro de 2019 recebemos participantes de variadas
atividades profissionais num evento piloto cujo objetivo foi
debater e esclarecer novas e importantes vertentes de
tecnologias (e respetivamente de negócios) no mercado de
Casas Inteligentes e Conectadas.
Tivemos o apoio e participação de destacados
players do mercado que cederam equipamentos
para demonstração e contribuíram nos debates,
apresentando não somente as suas soluções
como sua visão de negócios para este mercado.

www.conexaocasainteligente.com.br

A AURESIDE criou o
Instituto da
Automação para a
desenvolver e
realizar todos os
treinamentos, tanto
próprios como de
terceiros, incluindo
de seus associados

Através de parcerias com os
fabricantes e distribuidores, o
Instituto oferece também
programas de capacitação e
certificação técnica,
envolvendo tanto
treinamentos teóricos como
oficinas de instalação e
programação. Os cursos
podem ser presenciais ou em
video aulas, através de uma
moderna Plataforma de
www.institutodaautomacao.com.br
ensino à distância

A AURESIDE lançou o
projeto LAR
INTELIGENTE que
compreende um
portal voltado aos
clientes finais e aos
agentes
influenciadores, tais
como arquitetos,
designers de
interiores e
construtores

No portal são postadas
diariamente noticias,
esclarecimentos e dicas que
divulgam os conceitos de
casas inteligentes e das
tecnologias de Automação
residencial aos seus visitantes
Também publica artigos de
formadores de opinião
convidados pela AURESIDE

E o espaço é utilizado para
anunciar produtos de
fabricantes associados e
serviços de integradores que
compõem a nossa base de
filiados. estimulando para
todos a geração de novos
negócios

ESPAÇO CONECTAR

O ESPAÇO CONECTAR é utilizado
pela AURESIDE para
realização de encontros,
cursos, oficinas e reuniões de
seus associados
Está localizado no bairro
paulistano da Bela Vista,
próximo à Av. Paulista e
estações de Metrô

www.espacoconectar.net.br

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA FILIAÇÃO

(*)

✓ Utilizar da nossa Plataforma de ensino à distância para apresentar produtos,
transmitir eventos ao vivo e cursos pela Web;
✓ Inscrever até 3 participantes em nossos eventos e treinamentos com os respectivos
descontos e benefícios;
✓ Obter descontos em eventos de parceiros da AURESIDE, como feiras e exposições
✓ Divulgar o seu logo com link em nosso site www.aureside.org.br
✓ Publicar artigos técnicos, divulgar cases e notícias em nosso site e postagens nas
redes sociais
✓ Receber uma newsletter exclusiva com notícias e artigos selecionados sobre o
mercado
✓ Utilizar o cadastro da AURESIDE para disparos de e-mail marketing (cerca de 20 mil
registros atualizados)
✓ Realizar eventos em conjunto com a AURESIDE;
✓ Utilizar o Espaço Conectar (em São Paulo) em condições especiais;
✓ Utilizar o logotipo da entidade em seus impressos, comunicados e na sua Home Page.
(*) consultar condições especificas para cada item

CONCLUSÕES
Trabalhando em conjunto com a AURESIDE, sua empresa:
✓ Vai estabelecer uma eficiente rede de contatos no mercado, construindo
relações duradouras com toda a cadeia de negócios
✓ Conquistará novos e capacitados parceiros de negócio, tornando seus
produtos e soluções mais acessíveis ao cliente final

✓ Aumentará seus negócios de forma ampla e sustentada, acompanhando o
crescente potencial do mercado

Dúvidas?

contato@aureside.org.br
ou

11 5588-4589

