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REPRESENTATIVIDADE
A AURESIDE atua no Brasil
desde o ano de 2000 e tem
participado de todos os
estágios do
desenvolvimento do
mercado de Automação
Residencial desde a sua
instalação no País.

Nos últimos anos o número
de empresas associadas
triplicou demonstando o
interesse crescente, o
potencial do mercado e a
consequente
representatividade da
entidade neste contexto

ESTÍMULO AOS NEGÓCIOS
Com a sua atividade pautada
na missão de fomentar o
mercado de Automação
Residencial no Brasil, a
AURESIDE proporciona
capacitação aos
profissionais e ao mesmo
tempo estabelece a
ligação entre estes
profissionais e os
fornecedores de produtos
e soluções.

Como resultado,
ambas as partes
se beneficiam e os
seus negócios
aumentam de
forma consistente

EVENTOS

As JORNADAS DE AUTOMAÇÃO
foram realizadas pela
primeira vez em 2017 e até o
final de 2018 vão atingir sua
10a. edição
São eventos únicos que incluem:
 Exposição e apresentação de
produtos
 Minicursos e palestras
 Foruns e debates

O CONGRESSO HABITAR é
o principal evento da
área de Automação
Residencial e Predial do
País e em 2018 vai
atingir a sua 17a. Edição.

Tem por tradição sempre
tratar temas de grande
relevancia e reúne
especialistas de renome

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
CURSO DE INTEGRADOR
DE SISTEMAS
RESIDENCIAIS

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
INSTALADORES DE
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Este importante programa
atinge em 2018 mais de
120 turmas realizadas e
se traduz no mais
completo e reconhecido
programa de capacitação
de novos integradores
para o mercado

Atendendo uma demanda crescente
originada tanto em fabricantes
como integradores, a AURESIDE
reuniu importantes parceiros e
está desenvolvendo este
programa destinado aos
profissionais de formação
tecnica para atuar na
infraestrutura, cabeamento e
instalação de produtos

INSTITUTO DA AUTOMAÇÃO

A AURESIDE criou o
INSTITUTO DA
AUTOMAÇÃO para
ampliar, diversificar
e manter atualizada
a oferta de
conteúdos
destinados a
profissionais
estudiosos desta
área

Através de parcerias com os
fabricantes e distribuidores,o
Instituto vai oferecer também
programas de capacitação e
certificação técnica,
envolvendo tanto treinamentos
teóricos como oficinas de
instalação e programação. Os
cursos são tanto presenciais
como em video aulas, através
da nossa plataforma de ensino
à distancia

CONCLUSÕES
Trabalhando em conjunto com a AURESIDE, sua empresa:
 Vai estabelecer uma eficiente rede de contatos no mercado, construindo
relações duradouras com toda a cadeia de negócios
 Conquistará novos e capacitados parceiros de negócio, tornando seus
produtos e soluções mais acessíveis ao cliente final
 Aumentará seus negócios de forma ampla e sustentada, acompanhando o
crescente potencial do mercado

Dúvidas?

contato@aureside.org.br
ou 11 98252-1912

