
UM PROJETO



INTRODUÇÃO
Desde o ano 2000 a AURESIDE 

participa ativamente do 

desenvolvimento do mercado de 

Automação Residencial no 

Brasil



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Ao longo dos últimos 20 anos, a 

AURESIDE realizou e participou de 

inúmeros eventos de fomento ao 

mercado, atuou na defesa de seus 

associados e criou uma plataforma de 

ensino e certificação que já atendeu 

mais de 3 mil profissionais atuantes 

no mercado



APROXIMAÇÃO COM O CONSUMIDOR E COM OS INFLUENCIADORES
Como desdobramento desta intensa 

atividade institucional, no inicio de 

2020 foi criado o projeto LAR 

INTELIGENTE.

Trata-se de uma visão totalmente 

inovadora e inédita que busca 

informar os moradores, usuários e 

seus respectivos influenciadores 

sobre os benefícios tangíveis que a 

tecnologia de Automação 

Residencial pode lhes proporcionar



Portal
Um completo web site foi 

desenvolvido, com conteúdo 

informativo e promocional 

voltado ao público em geral e 

aos agentes influenciadores, tais 

como arquitetos, designers de 

interiores, construtores e 

gestores condominiais

COMO ESTÁ ESTRUTURADO O PROJETO

Exposição
Foi criado um espaço que 

reproduz um apartamento 

compacto, com todas as 

funcionalidades de uma 

residência real. Neste espaço, os 

interessados poderão vivenciar 

experiencias com as tecnologias 

ali instaladas e estimular o 

interesse no seu uso rotineiro



COMO VAI OPERAR O PROJETO LAR INTELIGENTE?
Os dois principais elementos citados 

(Portal + Exposição) serão 

utilizados de forma a potencializar a 

identificação e o reconhecimento 

pelo seu público alvo das 

tecnologias neles contidas e 

demonstradas. Como resultado, será 

gerado um crescente interesse e a 

decorrente demanda por estes 

produtos e soluções que compõem o 

portfolio do Lar Inteligente



LAR INTELIGENTE – INTERAÇÃO ENTRE OS AGENTES
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CLIENTES FINAIS
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EXPOSIÇÃO
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DETALHES DO PORTAL

➢ Conteúdo informativo e 

promocional

➢ Publicação de cases de 

sucesso

➢ Anúncios

➢ Postagens em redes sociais

➢ Busca de Integradores e 

Instaladores em nível 

nacional
www.larinteligente.com.br



DETALHES DA EXPOSIÇÃO

➢ Projeto técnico compatibilizado com 

diferentes produtos e soluções

➢ Metragem padrão ou medidas especiais

➢ Palestras, fóruns e apresentações dos 

expositores

➢ Envolvimento com  mídia especializada

➢ Adaptável a diferentes situações, tais 

como: feiras, convenções, mostras 

itinerantes e similares



DETALHES DA EXPOSIÇÃO

PROJETO
PRODUÇÃO E

MONTAGEM

http://www.aureside.org.br/
https://www.box360.art.br/


Consultas

11 98576-3430

11 94777-6041

www.larinteligente.com.br

APOIO DE MIDIAREALIZAÇÃO

http://www.larinteligente.com.br/
http://www.netseg.com.br/
http://www.aureside.org.br/

