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Chega de imprimir
cardápios
Administrando um estabelecimento
no ramo da alimentação, você sabe o
quanto se gasta mensalmente com a
impressão de cardápios.
Qualquer mudança nos preços, nos
pratos, ou em promoções, precisa de
novas impressões de cardápios.
MAS NÃO ACONTECE O MESMO COM O CARDÁPIO DIGITAL!
Disponível através de um tablet na mesa, ou no smartphone do
próprio cliente, é possível alterar todos os dados do seu cardápio em
tempo real, com apenas alguns cliques e nenhum gasto com a gráfica.
É mais sustentabilidade, maior lucro, além de maior comodidade e
satisfação para o seu cliente. Conheça as opções da Fastget para o seu
estabelecimento!

Cuidados na compra e
venda de imóveis
A decisão de comprar ou vender um
imóvel pode ser um passo decisivo
no futuro do seu negócio. E por isso
mesmo, é algo que deve ser feito
apenas após tomar todas as medidas
necessárias para a total segurança da
negociação. Veja algumas delas:
•
•
•
•
•

Análise minuciosa de toda a documentação.
Consulta da situação do imóvel. (decretos, taxas e impostos)
Levantamento da situação jurídica dos envolvidos.
Registro no cartório de imóveis e aprovação da Prefeitura.
Análise de irregularidades no loteamento.

Um profissional do Direito Imobiliário pode conduzir tais análises e
consultas, garantindo que não haja nenhum problema no futuro.
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O que é ser relevante?
Você já deve ter visto esse termo
pela internet, mas afinal, o que é ser
relevante?
No dicionário, a relevância tem a ver
com a importância, com o destaque
que alguém ou alguma coisa possui.
Ser relevante na internet significa
que você tem uma utilidade, uma
importância em uma área ou para um grupo de pessoas.
Para ser relevante, você precisa produzir e publicar conteúdo de valor,
algo que faça alguma diferença para quem vê ou lê o que você
publica. Antes de publicar, pense se o seu público e até você mesmo
se interessaria por esse tipo de conteúdo.
A relevância é o que define o sucesso de uma estratégia online!

Dia das Mães no
comércio eletrônico
Quem tem tempo, hoje em dia, de
sair para comprar presentes, nas
datas festivas como o Dia das Mães?
Se as pessoas estão optando, cada
vez mais, a fazer as suas compras
online, então porque o seu negócio
não deveria ter um e-commerce?
Até esse próximo Dia das Mães, por exemplo, o e-commerce no Brasil
deverá faturar, segundo a Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico, a ABComm, cerca de 3,3 Bilhões de Reais.
Esse número significa um aumento de 16% nas vendas com relação ao
ano passado, mostrando que a crise no Brasil pode atingir por último
esse tipo de venda.
NÃO PERCA MAIS TEMPO E DINHEIRO!
Conte com a Uaucommerce para ajudá-lo a vender online.
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5 dicas de preparação
para o aleitamento
Você está preocupada com o início da
amamentação, além de algumas
dicas que pode ter recebido de
conhecidos, dizendo que basta ter o
hábito de esfregar seus mamilos para
habituá-los com a dor? Pois então
esqueça isso e veja como se preparar
corretamente para amamentar:
BANHO DE SOL - 15 min ao dia aumenta a resistência dos mamilos.
APOIO PROFISSIONAL - Consultoras, pediatras, enfermeiras e bancos
de leite podem dar o acompanhamento ideal nessa fase.
INFORMAÇÕES – Tenha o máximo de informações a respeito do
aleitamento, através de fontes confiáveis.
REDE DE APOIO - Família, amigos e grupos de apoio, na internet ou
presenciais, podem ser boas fontes de novas informações e até
mesmo de uma ajudinha direta.
ACREDITE - Não tenha medo de que não vá gerar o leite para o bebê.
Essa atitude negativa pode prejudicar esse delicado processo.

Sucesso e compromisso!
Para alcançar o sucesso e manter os
seus resultados, é necessário que
você se comprometa. E no mercado
financeiro, isso também é verdade.
Mas para isso, você precisa da
confiança de quem conhece o
mercado e pode indicar as melhores
opções de investimento para colocar
o seu dinheiro, mirando o seu futuro e o seu sucesso.
COMPROMETA-SE COM QUEM SABE O QUE FAZ!
Conheça a INVITE Investimentos.
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Preço justo com apenas
1 clique
Será que aquele produto que você
quer comprar está realmente com
um preço justo?
Ficou difícil saber se um produto está
caro ou barato hoje em dia?
Agora você pode saber na mesma hora, com apenas 1 clique,
INSTALANDO O APLICATIVO BUSCA PREÇO NO SEU CELULAR.
Com ele, encontrar o preço justo é muito mais fácil do que você
imagina. Experimente e comprove.
INSTALE O BUSCA PREÇO AGORA!

Poltrona Vértebra
Casalecchi
NA HORA DE DESCANSAR, PORQUE
NÃO RELAXAR COM TODO ESTILO?
Melhor ainda, em um poltrona com
estrutura feita em ripas de madeira
maciça e aço carbono ou aço inox,
que tem ainda um design incrível e é
absolutamente confortável e durável.
Quer mais informações?
Diga “EU QUERO” nos comentários, que um de nossos profissionais
especializados irá te atender com todos os detalhes!
Ou então venha se inspirar com as melhores opções de design e
decoração na Conceito Store, que fica na Miguel Petroni, 2426.
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Dicas para proteger
o seu iPhone
Proteja melhor o seu iPhone com
essas simples dicas:
CAPA E PELÍCULA – Pode parecer
bobagem ou apenas estética, mas a
película e a capa protegem bastante
o iPhone de quedas e arranhões, que
podem dar dor de cabeça e prejuízos.
DESLIGUE O CELULAR – O iPhone pode funcionar direto sem precisar
desligar ou reiniciar, mas isso pode gerar superaquecimento e
problemas na bateria. Desligue à noite ou reinicie de vez em quando.
ATUALIZE – Outra medida que melhora a performance e
consequentemente, aumenta a vida útil do aparelho, é manter o iOS e
os aplicativos sempre atualizados.
CUIDADO ONDE DEIXA – Deixar o iPhone em locais muito quentes e
abafados como o porta-luvas do carro, ou muito úmidos, como
banheiros, reduz a vida útil das peças e facilita acidentes.
São medidas simples, mas que fazem uma grande diferença no tempo
que pode durar o seu iPhone. Proteja o seu iPhone!

Dia do Médico
Sabe aquele profissional que se
preocupa de verdade com o seu
bem-estar?
Aquele com quem você sabe que
pode contar, naqueles momentos
menos felizes, buscando a solução
para os problemas que mais lhe
afligem.
E ele sempre te recebe com um sorriso e uma mensagem positiva.
Dia 18 de outubro é o Dia do Médico.
Conte sempre com ele!

SOLICITE A PROPOSTA!

