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A Empresa

Núcleo assina contrato de Master Dealer Brasil
com a Alarm.com
O workshop foi estruturado com o objetivo
de apresentar a Alarm.com aos profissionais
e empresas interessadas em se tornar um
Dealer Autorizado, bem como os
equipamentos 2 GIG homologados para
operar no sistema, com demonstração
prática da plataforma Alarm.com e o modelo
de negócio com a Núcleo.

Igor Pipolo durante o I Workshop Núcleo/Alarm.com.

A Núcleo Consultoria em Segurança anuncia
que é a mais nova Master Dealer Brasil da
Alarm.com. Empresa americana líder de
mercado em soluções inovadoras de
segurança interativa, gestão de energia e
automação, a Alarm.com está presente em
4 continentes e possui mais de 4 milhões de
assinantes em todo o mundo.
O anúncio oficial foi realizado durante o I
Workshop Núcleo/Alarm.com que ocorreu
nos dias 26 e 27 de janeiro, no Hotel Golden
Tulip Paulista, em São Paulo. O primeiro dia
teve como foco os profissionais que já
trabalham com segurança eletrônica, o
segundo para quem está iniciando neste
segmento e consultores.

Ainda durante o evento, os participantes
foram presenteados com a palestra do
#Extraordinário Marcos Sousa com o tema
“Vendas 2017, Desafios e Oportunidades”,
que deu importantes “insights” de vendas
para este ano.
“Estava mais do que na hora de fazer
chegar ao mercado brasileiro o que há de
mais moderno e seguro quando o assunto
é tecnologia para gestão de sua casa ou
pequeno comércio. A plataforma da
Alarm.com é um sucesso de satisfação dos
clientes em todo o mundo. Estamos felizes
e honrados em fazer parte dessa história e
introduzir no mercado a nova era de
gestão/proteção do seu lar ou do seu
negócio”, declarou Igor Pipolo, CEO da
Núcleo.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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O Segredo dos seus Olhos
Benjamin Esposito (Ricardo Darín) se aposentou recentemente do cargo de oficial
de justiça de um tribunal penal. Com bastante tempo livre, ele agora se dedica a
escrever um livro. Benjamin usa sua experiência para contar uma história trágica, a
qual foi testemunha em 1974. Na época o Departamento de Justiça onde trabalhava
foi designado para investigar o estupro e consequente assassinato de uma bela
jovem. É desta forma que Benjamin conhece Ricardo Morales (Pablo Rago), marido
da falecida, a quem promete ajudar a encontrar o culpado. “Existem filmes que não
cabem muitas explicações, apenas assistir, esse é um deles. A narrativa aborda
drama, romance, suspense e ação, que transborda da tela e nos faz entrar no filme.
Produção vencedora do Oscar de filme estrangeiro em 2010”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Todos os caminhos estão errados
quando você não sabe aonde
quer chegar”.
[William Shakespeare]

