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Kedves Partnerünk!
Bízunk benne, hogy a nyár utolsó hónapja minden kedves Partnerünknek nyugalomban és sok
pihenéssel telt, így újult erővel kezdhették a szeptemberi hónapot.
Nálunk egy percig sem volt pihenő! Azon dolgoztunk egész nyáron, hogy egyre több lakást
keltsünk életre, és érdekes cikkekkel is bőven elláttuk a nagyérdeműt.
Támogatottjaink köre bővült, és a demó szobánk is lassan készen, ahol szívesen fogadjuk
Önöket egy kávéra is akár. Ne csak olvasson az élő otthonokról, hanem jöjjön el, próbálja ki,
és szeressen bele.
A SMARTme Building Technologies Kft. a következő cikkeket ajánlja Önnek! Szemezgessen,
vagy olvassa el mindet!

Közösségi szerepvállalás:

Nyárvégi akció:

Próbálta már a
baseball-t? Vagy
hallott már róla?
Az érdi utánpótlás nevelésre is
fókuszáló Érd Baseball Team
Egyesület került be
támogatottjaink körébe.

Okos városok:
Amszterdam

Amszterdam, a Holland
Királyság fővárosa. Több,
mint 800 ezer lakosa van,
és híres arról, hogy élen
jár az újítások terén.

Bécs

Bécs, Ausztria fővárosa.
Közel 2 millió lakosa van. A
világ egyik legzöldebb
városa, és ezt nem is akarja
elveszíteni a távoli jövőben
sem.

Stockholm

Stockholm, Svédország
fővárosa. Érdekessége, hogy
14 szigetre épül, amiket
összesen 53 híd köt össze.
2010-ben az Európai Bizottság
nyújtotta át Stockholmnak
„Európa Legzöldebb Fővárosa”
díjat.
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LED:
Történelem

Több, mint 30 éve vesz
minket körül a LED, ami
magyarul fénykibocsátó
diódát jelent. Számtalan
felhasználási területe vált
már ismertté.

Miért?

A LED-nek számtalan
előnye van egy normál,
vagy akár egy takarékos
fényforrásokkal szemben
is.

Az élő otthon

Intelligens rendszerek
magán lakásokhoz, amik
forradalmasították az
otthonautomatikát.

Élő otthonok:
Felhők felett

Egyértelmű előnyökkel jár,
ha bármelyik eszközünket
az internethez
csatlakoztatjuk! Legyen az
okostelefon, tablet,
nyomtató, számítógép,
vagy akár az
otthonautomatikai
rendszerünk.

5 érv

#1 – Nagyobb biztonságot
nyújt
#2 – Távolról bezárja a házat
#3 – Tartsa az egyik szemét
állandóan az otthonán
#4 – Nagyobb kényelem a
hőmérsékletszabályozásban
#5 – Időt takarít meg

Ha érdekelné, hogy az Ön otthonát milyen befektetéssel kelthetné életre, akkor keressen
minket bizalommal. „Ajánlatot kérek!”
Üdvözlettel:

SMARTme csapat

