
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

---------- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ---------- 
CURSO KNX – ÚNICO PROTOCOLO STANDARD INTERNACIONAL PARA A AUTOMAÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL COM 

CERTIFICAÇÃO ISO/IEC1453 

 

 
NOME COMPLETO: 

 

ENDEREÇO COMPLETO COM CEP: 

 

TELEFONE: 

 

CELULAR: 

 

E-MAIL: 

 

SITE: 

 

FORMAÇÃO 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

 

EMPRESA: 

 

CARGO / FUNÇÃO: 

 

 

INTERESSE EM ADQUIRIR O KIT SHOW-ROOM 

 

 

   

 

 

 

Advanced Solutions 
knxdobrasil@knxdobrasil.com.br   |   www.knxdobrasil.com.br 

 

CONTACTS 

Tel./Phone 1: + 55 11 4063 0013  
Movel/Mobile VIVO: + 55 21 9806-4555 

Movel/Mobile TIM: + 55 21 8250-6019 
Movel/Mobile CLARO: + 55 21 8877-8810 

 

 
Av. Mal. Floriano, 143 / 1206 - Centro 

20080-005 – Rio de Janeiro - Brasil 

 

 empresa do grupo Tecnovendas. 

Tecnovendas Engenharia de Sistemas Ltda. | Av. Marechal Floriano, 143 - 1206 | Centro -  Rio de Janeiro | Brasil  | CEP  20080-005  

CNPJ: 13.007.411/0001-50 |  I.E: 79.285.498  |  I.M: 0497610-0 | Comercial 01: (21) 3215-8554 |  Comercial 02: (21) 4062-7158 

tecnovendas@tecnovendas.com.br      www.tecnovendas.com.br 

 

 

 

1-      Revenda Representante – A revenda faz um trabalho de representante autônomo 
ou Profissional Liberal sem vinculo, pois aleatoriamente trás clientes para obras, a 
Tecnoshop faz a cotação e fornece diretamente ao cliente final pagando a revenda um 
percentual de comissão. 
2-      Revenda não projetista – A revenda tem empresa, mas não é capacitada para a 
obra, fazem os o orçamento para a revenda, ela refaz e passa ao seu cliente, aprovando, 
a Tecnoshop executa a obra e recebe da revenda, O cliente final não toma conhecimento 
da existência da Tecnoshop. 
3-      Revenda Projetista – Neste caso a revenda tem capacitação técnica e somente 
compra aleatoriamente produtos. Terá um cupom de desconto no ato da compra via site. 
Neste caso somente terá suporte básico. 
4-      Revenda Integradora – A revenda terá feito cursos de integrador de produtos e 
adiquirido Kit de Show-room, neste caso fara projetos, terá total suporte avançado e 
contrato de fidelidade com descontos diferenciados. 
5-      Revenda Knx – Todos integradores knx com certificação a partir da básica, terão 
descontos especiais com cupom de desconto, vinculado a um cadastro antecipado para 
recebimento de Cupom. 

 

Tel./Phone 1: + 55 21 2233 2551 
Tel./Phone 2: + 55 21 4062 7158  

mailto:(21)%204062-7158
mailto:tecnovendas@tecnovendas.com.br
http://www.tecnovendas.com.br/
FENIX
Text Box
Tipo de revenda (selecione):

FENIX
Typewritten text
Forma de pagamento escolhida para Show-room.

FENIX
Typewritten text
Forma de pagamento para a Formação


	Escreva seu nome aqui: 
	telefone: 
	celular: 
	revenda: [Não tem interesse em revenda]
	email: 
	site: 
	formação: 
	atuação: 
	empresa: 
	cargo: 
	Show-room: [Não tem interesse]
	formadepagamento: [Não tem interesse]
	Pagamento do curso: [Á vista]


