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Kedves Partnerünk!
Már el is telt egy hónap az utolsó hírlevelünk óta. A nyár minket sem kényeztetett mindig, de
a nagy melegben Gyorsan Lehűtöttük magunkat a nyári akciónkkal !
Tele van a honlapunk érdekességekkel, de mégis a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy
honlapunk az Értékeinkkel bővült. Az elmúlt hónapban cikkeztünk újításokról, előnyökről és
energiatakarékosságról is, de egy kicsit a gyerekcipőnkbe is visszabújtunk.
A SMARTme Building Technologies Kft. a következő cikkeket ajánlja Önnek!
Szemezgessen, vagy olvassa el mindet!

Értékeink:

Értékeink, amik a
legjobban számítanak!

Nyári akció:

Az ügyfél
Közvetl en ka pcs ol a t
Ti s zta já ték
Kol l égá k
Innová ci ó
Sportba vetett hi t

„Életre kelt otthonok”:
Fényerőszabályzás újragondolva
Gondolta volna, hogy a
fényerőszabályzás nem
csak a hangulatvilágítás
kialakítására alkalmas?
Tudja
meg,
hogy
hogyan csökkentheti a
villanyszámlát.

Miért éppen Florida?
Hűsítő érdekességek az
otthonautomatikáról,
egyenesen Floridából.
Olvassa el cikkünket, és
érezze magát egy kicsit
a jövőben!

Automatizált elnöki lakosztály a Hotel InterContinental-ban

A Hotel InterContinental elnöki lakosztályát automatizálta a
SMARTme Building Technologies Kft. Kimagasló minőség és kimagasló
élmény, kompromisszumok nélkül.
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Nyaralás? Tartsa egyik szemét az otthonán a távolból is!
Ha nyaralni megy a családdal, akkor mostantól nem
kell megkérni a szomszédot, hogy tartsa az egyik
szemét az otthonán. Ezt ön is meg tudja tenni, legyen
bárhol is a világban.

Mi az otthonautomatizálás?
Ha már régóta foglalkoztatja önt, hogy mi is
az otthonautomatika, akkor most tisztába
teszünk pár dolgot.

JIBO!
JIBO-t mutatjuk be, aki a család új tagja lehet a
közeljövőben. Segít majd, megismer minket, és nem
utolsó sorban az otthonautomatika irányítását is rá
tudjuk majd bízni!

Mit tanultunk A Jetson családtól?
Ki ne emlékezne A Jetson családra? De
gondolta volna, hogy ennyire sok
otthonautomatikai megoldást köszönhetünk
nekik?

Üdvözlettel:

SMARTme csapat

