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Baixe aqui >>

https://www.dropbox.com/sh/r1k2eyg70lxkkmh/AAA1lDy0o9ChpQ393N21ExYNa?dl=1


#01

Você sabia que a WiseHome pode controlar a porta de entrada da sua 
loja e permitir o compartilhamento de acesso com os seus 
funcionários nos dias e horários que você desejar?

Esquecer as chaves ou precisar deixá-las para alguém que chegará 
antes de você embaixo de um tapete correndo o risco de invasores 
encontrarem, não é mais preciso.

Basta controlar tudo pelo seu app WiseHome.

Toda fechadura alimentada por energia elétrica pode ser controlada 
pela WiseHome, a solução mais inovadora do mundo para ter o 
controle da sua casa, do seu escritório ou da sua loja na ponta dos 
seus dedos.

Acesse o site da WiseHome, escolha o franqueado mais próximo do 
seu endereço e tenha a satisfação de viver com a solução mais 
inovadora do mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao #diadamusica #automacaoresidencial 
#tecnologia
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#02

Junte-se a uma rede de franquias que só cresce!

Em menos de um ano a WiseHome conquistou o Brasil. Já 
somos 40 franqueados levando a inovadora solução WiseHome 
para vários municípios do país.

Na WiseHome trabalhamos com muito amor para sempre fazer 
o nosso melhor e garantir um suporte cada vez mais completo 
e rápido para os nossos franqueados.
 
O QUE OFERECEMOS

Os franqueados recebem acesso a uma área exclusiva, 
recheada de conteúdo e muito bem organizada, atualizada 
constantemente.
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(Texto continua na próxima página)



Buscamos franqueados que desejam construir uma história de 
sucesso!
 
Para ser um franqueado de sucesso você precisa:
 

·    Gostar de se relacionar com pessoas;
 

·    Ser dinâmico para construir parcerias locais;
 

·    Ser persistente e ter visão de dono;
 

·   Ser caprichoso no atendimento e na instalação;
  

·   Olhar atento para oportunidades no mercado;
 

·   Capacidade de investimento;
 

·   Disponibilidade para dedicação integral à franquia.
 
 
Dê o primeiro passo: acesse nosso site wisehome.io, clique no 
menu “Seja um Franqueado” e faça o seu cadastro hoje 
mesmo!
 
--
WiseHome
#casainteligente #automacao #economia 
#automacaoresidencial #tecnologia



#03

Temos tentado cada vez mais otimizar o nosso 
tempo, né?

Cada minuto é precioso nessa correria diária da 
rotina.

Com a WiseHome você pode configurar suas tarefas, 
deixando programado e automatizado tudo que 
envolver seu dia a dia.

Deixa com a gente cuidar destes detalhes e garantir 
que você dedique seu tempo para o que mais 
importa.

Acesse o site da WiseHome, escolha o franqueado 
mais próximo do seu endereço e tenha a satisfação 
de viver com a solução mais inovadora do mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao 
#automacaoresidencial #tecnologia #temperatura 
#arcondicionado
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#04 

Casas totalmente automatizadas sempre te 
pareceram uma realidade muito distante?

A WiseHome veio para te provar que isso 
mudou.

Tenha dispositivos conectados e integrados em 
todos os ambientes garantindo segurança, 
praticidade, acessibilidade e mais conforto.

O futuro está batendo à sua porta, deixe ele 
entrar.

Acesse o site da WiseHome, escolha o 
franqueado mais próximo do seu endereço e 
tenha a satisfação de viver com a solução mais 
inovadora do mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao 
#automacaoresidencial #tecnologia 
#smarthome #timewise #colaboradores
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#05
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Está chegando a época mais incrível do ano.

O clima natalino começa a se espalhar por todos 
os lugares e as luzes são encantadoras.

Tire a decoração das caixas e programe para que 
as luzes se acendam e desliguem quando você 
quiser.

Conte com a WiseHome para personalizar o 
ambiente para você.

Acesse o site da WiseHome, escolha o 
franqueado mais próximo do seu endereço e 
tenha a satisfação de viver com a solução mais 
inovadora do mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao 
#automacaoresidencial #tecnologia 
#smarthouse



#06 | IGTV

Veja como funciona um ambiente inteligente com a 
WiseHome. A instalação é simples, rápida e fácil! Dá o 
play!

Depois de assistir, acesse o site da WiseHome, escolha o 
franqueado mais próximo do seu endereço e tenha a 
satisfação de viver com a solução mais inovadora do 
mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao #automacaoresidencial 
#tecnologia #smarthome
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Franqueado, veja como publicar esse 
vídeo no seu IGTV clicando aqui.

https://www.dropbox.com/s/lsmylkzuc11o9ar/POST%2006%20-%20IGTV.mp4?dl=0
https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/220661-postar-videos-igtv-instagram.htm


#07 

Está decidido a instalar sua WiseHome e 
quer saber o próximo passo?

Em nosso site disponibilizamos 
atendimento personalizado via chat ou 
direto com nossos franqueados.

Estamos prontos para levar o futuro até a 
sua casa. 

Acesse o site da WiseHome, escolha o 
franqueado mais próximo do seu endereço e 
tenha a satisfação de viver com a solução mais 
inovadora do mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao 
#automacaoresidencial #tecnologia 
#smarthome
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#08

A WiseHome transforma casas comuns em casas inteligentes de 
maneira simples, mas você já parou para pensar nas vantagens 
de ter uma casa inteligente?

Hoje listamos algumas para vocês:

● Economia de tempo;
● Economia dos gastos de energia;
● Comodidade;
● Conforto;
● Controle de onde estiver;
● Segurança.

E para você, qual dessas é a maior vantagem?

Acesse o site da WiseHome, escolha o franqueado mais próximo 
do seu endereço e tenha a satisfação de viver com a solução 
mais inovadora do mercado.

--
WiseHome
#casainteligente #automacao #automacaoresidencial 
#tecnologia #smarthome 
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