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APP COM REALIDADE AUMENTADA
CRIANDO NOVA EXPERIÊNCIA A SEUS CLIENTES
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Aplicativo exclusivo para a sua contrutora

Tenha um aplicativo exclusivo 
com o nome de sua empresa.

O aplicativo terá:
1- Sua identidade visual;
2- Quem Somos;
3- GPS para chegar no empreendimento;
4- GPS para chegar até você;
5- Sistema de Realidade Aumentada com
     Maquete e plantas virtuais;
6- App com todos os seus contatos;
7- Suas redes sociais, vídeos e fotos
8- Cadastro de clientes. 
     

Seu cliente terá a 

experiência de conhecer

o seu empreendimento

sem sair de casa.

É só baixar seu aplicativo
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Ÿ Demonstração virtual do seu empreendimento;
Ÿ O cliente poderá visualizar as plantas de onde estiver, 

somente usando um smartphone ou tablet;
Ÿ Poderosa ferramenta de vendas, ajudando os corretores a 

efetuar suas vendas;
Ÿ Aplicativo com o nome de sua contrutora nas lojas oficiais 

Google Play e iTunes/Apple Store;
Ÿ Aplicativo desenvolvido para as duas plataformas: Android 

e iOS (iPhone);
Ÿ App com todos os seus contatos, seus clientes estarão a 

um clique de sua empresa;
Ÿ A imagem de sua construtora atrelada a um sistema de alta 

tecnologia, agregando valor a sua marca e colocando-a a 
frente de seus concorrentes;

Ÿ Atualização das imagens 3D e do aplicativo sem custos 
adicionais, além da manutenção mensal.

RA
REALIDADEAUMENTADA
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Faça um excelente investimento

Ÿ Tempo de desenvolvimento: 45 dias;
Ÿ 02 aplicativos um em Android e iOS;
Ÿ Pagamento facilitado em até 12 

vezes sem juros com cartão de 
crédito via Paypal;

Ÿ Suporte via chat, videoconferência, 
e-mail ou telefone;

Ÿ Manutenção mensal 90 dias após a, 
entrega dos sistemas;

Ÿ Área de administração do app.

Após a assinatura do contrato:
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REALIDADE AUMENTADA NA SUA 
CONSTRUTORA. 

AGORA É REALIDADE.

Solicite um de nossos consultores.

www.alcanceapps.com
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