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A Empresa

CEO da Núcleo participa de treinamento
técnico da Alarm.com
“Foi um sucesso o treinamento, as
facilidades que os sistemas da Alarm.com
oferecem para o instalador e
principalmente para o usuário é o ponto
chave para a mudança, tudo integrado
numa só plataforma e no seu smartphone.
Estamos antecipando a chegada ao Brasil
de alguns anos de Tecnologia!”, declarou
Pipolo após o treinamento.

Igor Pipolo em treinamento da Alarm.com
realizado em Tampa, FL.

A Núcleo Consultoria como Master Dealer
Brasil da Alarm.com, está credenciando
empresas, em diversas regiões do país, que
desejam trabalhar com essa nova e
empolgante tecnologia. A Alarm.com é uma
empresa americana líder de mercado em
soluções inovadoras de segurança interativa,
gestão de energia e automação, está
presente em 4 continentes e possui mais de
4 milhões de assinantes em todo o mundo.
Como parte do processo de especialização
de Master Dealer, o CEO da Núcleo, Igor
Pipolo foi a Tampa na Flórida, para participar
de um treinamento de dois dias com foco na
parte técnica e comercial da Alarm.com.

Para você que deseja ser um revendedor
ou tem interesse em instalar um dos
sistemas da Alarm.com em sua casa ou
escritório, envie um e-mail para
nucleo@nucleoconsult.com.br e conheça
mais sobre essas novas tecnologias.

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

Demonstração técnica de configuração e
funcionamento dos equipamentos.

Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Assalto ao Carro Blindado
Uma equipe de uma empresa de transportes blindados monta um plano contra a
própria empresa para conseguirem levar todo o dinheiro do carregamento de forma
convincente e de maneira que pareça um assalto. E todos possuem a intenção de
fazer tudo sem machucar ninguém, porém, quando uma testemunha inesperada
interfere, o plano sai totalmente dos trilhos e tudo começa a dar errado para o
grupo. “Ao ler a sinopse de Assalto ao Carro Blindado percebemos que a história não
é das mais originais, mas o filme possui um ritmo intrigante e um desenvolvimento
cheio de situações imprevisíveis, que consegue segurar o clima de suspense e
tensão até o último segundo”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Você não é derrotado quando
perde. Você é derrotado
quando desiste”.
[Dr. House]

