Kedves Partnerünk!
Az elmúlt fél év olyan előrelépéseket hozott és olyan új irányokat mutatott a cég számára,
amit még mi sem gondoltunk volna. Több sikeres tárgyaláson vagyunk túl a külföldi
partnereinkkel. Körvonalazódni látszik, hogy okos döntés volt a fogyasztói visszajelzéseket
komolyan venni. A HelpDesk szolgáltatásunk folyamatosan jelesre vizsgázik a
mindennapokban, de most mégis úgy gondoltuk, hogy egy kicsit más oldalról mutatjuk be
magunkat.
A SMARTme Building Technologies Kft. egyik fő profilja az otthonautomatizálás!
Összeszedtünk Önöknek egy csokornyi friss cikket az otthonautomatizálásról, amit pár
közösségi szerepvállalásos esemény fog csak
Kábelnélküli
igazán megfűszerezni, és a végén még az új
büszkeségünket is megmutatjuk.
otthonautomatizálás
.

Otthonautomatika ABC:
Kábelnélküli Otthonautomatizálás

Manapság a házon belüli kötelezettségek elvégzése
már szinte emberfeletti odafigyelést, és erőt
igényelnek mindenkitől. Sajnos a mai modern, és
rohanó világban a legnagyobb kinccsé az idő, és
legnagyobb problémánkká pedig annak hiánya vált.
Ennek érdekében nemcsak az életünket, hanem az
életterünket is korszerűsíteni, fejleszteni kell. Minden
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a saját, és
családunk életét egyszerűbbé tegyük. Az a korszerű
rendszer, ami az életterünket élhetőbbé, és egyben az
életünket
is
egyszerűbbé
teszi,
az
az
otthonautomatizálás, otthonautomatika.

Automatizált elnöki lakosztály a Hotel InterContinental-ban
Presztízs-megbízást kapott a SMARTme

Megérkezett az új Hifi 4x4 modul a Levitontól
Az új négy zónás, négy
bemenetes HI-FI modul

Multi-room- és komplett házimozi rendszer
Egyedi igények, magas elvárások,
extrém megoldások.

Fényerőszabályzás újragondolva
A fényerőszabályzás
előnyei

Közösségi szerepvállalásunk:

Árminért hajtott a
csapat

Éremeső Kistarcsán

Triatlon Országon
Döntő, Egerben

A figyelem a Docler Wolves csapatán
Méltán lehet büszek eddigi teljesítményére
a csapat, hiszen a lejátszott 13 mérkőzésből
9 alkalommal hagyták el győztesként a
pályát, és mindössze 5 vereséget
szenvedtek.

Rólunk:
A Neszményi Design
bemutatóteremünkre

látványtervei

a

Tűkön ülünk, hogy végre használatba is
vehessük a felújítás alatt álló irodánk egyik
részét. Itt olvashatják Neszményi Lilla
- Neszményi Design - beszámolóját a
tervezésről!

Üdvözlettel:

SMARTme csapata

