
Proposta 01.

4 Sinais de que você precisa contratar uma  Empresa de Gestão de
Condomínios!

Nos dias de hoje é cada vez mais comum as pessoas optarem por morar em condomínios.

Isto porque este investimento proporciona conforto e melhor qualidade de vida. A maioria

dos condomínios contém playgrounds, piscinas, salões de festa, etc. Devido a grande

quantidade de moradores, apenas o auxílio do síndico para manter o condomínio ativo não

é mais suficiente. Por isso, é necessária a assistência de um profissional qualificado para

suprir todas as necessidades dos condôminos. Você pode achar que um profissional de

gestão não é necessário para o seu condomínio, mas veja 4 sinais de que o seu

condomínio está precisando de um profissional nesta área:

1. Seu condomínio está passando por dificuldades administrativas.

Se você e seus vizinhos estão enfrentando dificuldades financeiras  para fazer aquela

reforma no salão de festas do seu condomínio, é porque vocês precisam de um profissional

qualificado para direcioná-los nas atividades administrativas. É por isso que o seu

condomínio precisa de uma empresa de gestão de condomínios! Este profissional ficará

encarregado de te ajudar a solucionar os problemas administrativos, financeiros, e

burocráticos do seu condomínio.

2. Você sente dificuldades em reservar as áreas comuns do prédio.

Você está enfrentando problemas para reservar o salão de festas do seu condomínio? Você

sabia que agora você pode fazer essas reservas e muito mais online? Não? Então este é

mais um sinal de que o seu condomínio precisa de um gestor de condomínios! Este

especialista vai tornar mais prático o  pagamento do seu condomínio, facilitar as reservas

das áreas comuns, otimizar as sugestões e reclamações, tudo através de aplicativos

desenvolvidos para a sua comodidade.

3. Você percebe a necessidade de uma pessoa qualificada para fazer
a administração de pessoal.

O síndico exerce várias funções no seu condomínio, mas profissional de Recursos

Humanos não é uma delas! Se você não tem um especialista para realizar a contratação de

funcionários, bem como os profissionais da limpeza, porteiros e vigilantes, é um sinal de



que você precisa de uma empresa de gestão de condomínio! Além de suas outras diversas

funções, a empresa também fica responsável pelas admissões, confecção de folhas de

pagamento, recolhimento de FGTS, INSS, entre outras atividades de RH.

4. Você não se sente seguro.
Você se sente receoso em morar em condomínio no meio da grande e agitada Curitiba que

não tem segurança 24 horas? A segurança é super importante e deve ser prioridade onde

você mora. É por isso que você precisa de uma empresa de gestão de condomínio! A

empresa fornecerá para o seu condomínio câmeras de segurança em todas as localidades

do seu edifício. E para você se sentir mais seguro, a companhia também fornece vigilantes

e porteiros 24 horas para garantir o seu bem-estar.

Você viu que um profissional na gestão de condomínios não é só alguém que auxilia na

gestão do condomínio, mas também é o profissional qualificado para proporcionar mais

comodidade ao espaço que você mora. Se você viu os sinais de que está precisando de um

gestor de condomínios, entre em contato com a Flit Condomínios, que nós ajudaremos a

tornar a sua experiência em morar em condomínio cada vez mais prática!

Proposta 02.

Post para feed do Instagram:

Imagem 1: Se você acompanha a nossa página, é porque você também é apaixonado pelo

ramo automobilístico. E com certeza, assim como a gente, você é fã do grande campeão de

Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Mas você sabia que ele é o único e primeiro negro a ser campeão nessa categoria?

Imagem 2: Lewis é um grande ativista na luta contra o racismo e é uma das importantes

figuras públicas preocupadas em incluir pessoas pretas em posições de destaque.

Após sua vitória na Turquia, o piloto disse:



“No final de 2019, olhando as fotos de todos os times, com pilotos e mecânicos, eu pensei:

‘Não há pessoas não brancas presentes’. Competir e ganhar campeonatos é algo ótimo,

mas o que isso realmente significa? Nada se você não promover mudanças. Eu não

poderia me manter em silêncio”

Imagem 3: E como nós, do ramo automobilístico podemos agregar nessa mudança que

Hamilton fala?

Capacitando pessoas pretas para que elas tenham acesso à educação, e que

possam ter mais oportunidades no mercado de trabalho e realizar os seus sonhos!

Imagem 4: É por isso que nós da Nuk Industrial desenvolvemos um curso para a

capacitação dos nossos funcionários, em especial funcionários pretos, para que eles

possam se qualificar, e crescer em diversas áreas da nossa empresa.

Link para inscrição no bio.

LEGENDA: De acordo com dados do IBGE, pessoas pretas estão em sua maioria

trabalhando em setores de baixa remuneração. Além do racismo, isso se deve a obstáculos

para a formação. Pessoas pretas têm mais dificuldade em obter acesso à informação,

devido a condições precárias de vida, pois correspondem a maioria da população vivendo

em extrema pobreza.

É por isso que a Nuk Industrial está focada na luta antirracista, e quer capacitar seus

funcionários pretos, através de cursos de aprimoramento. Estamos em busca de uma

igualdade de cargos e salários entre brancos e pretos.

Post para feed do Instagram:

Imagem 1: Você sabia que a primeira pessoa a realizar uma viagem em um carro particular

movido a gasolina foi uma mulher?

Isso mesmo! A alemã Bertha Benz realizou sua primeira viagem no ano de 1888.

Imagem 2: Apesar das mulheres serem importantes no ramo automobilístico, poucas delas

foram reconhecidas.



É por isso que nós disponibilizamos a toda a nossa equipe um ebook escrito por Julia

Ayoub, umas primeiras mulheres a concorrer nas vagas da academia da Ferrari. A jovem

piloto relata a importância das mulheres no ramo automobilístico.

LEGENDA: A Nuk Industrial está sempre preocupada com a inclusão de seus funcionários.

É por isso que queremos mostrar como as mulheres são importantes no campo

automobilístico e na nossa trajetória como indústria. Visamos a valorização das nossas

funcionárias, pois são um importante pilar no nosso desenvolvimento.

Se você já é nosso cliente, você ganha 50% de desconto no ebook!
Link na bio para fazer o download do ebook.

Postagem para a página do Facebook:

Devido a pandemia do Covid 19, tivemos que parar nossas atividades para que possamos

nos isolar em nossas casas. Nós da Nuk Industrial queremos desejar a todos os nossos

funcionários nossa solidariedade, e aconselhamos que todos fiquem em casa para que

possamos superar logo esse momento tão difícil.

Para garantir a sua segurança e comodidade, a Nuk Industrial, em parceria com a

Americanas, vai enviar nas suas residências cestas básicas, para que vocês não precisem

se arriscar saindo de casa no meio da pandemia para fazer compras de necessidades

básicas.

Desejamos que todos fiquem bem, e estamos ansiosos para vê-los novamente!

Proposta 03.

Stories para o Instagram:

Story 1:

O Carnaval nem acabou, e já tá chegando a Páscoa!
Quem aí já tá ansioso pra Páscoa?

(Enquete sim x não)

Story 2:

E também chegou a época da Quaresma!
Vocês deixam de comer carne vermelha na Quaresma?

(Enquete sim x não)



Story 3:

Pra quem não abre mão da carne, e opta por comer peixes, responda essa enquete sobre

qual peixe você prefere!

(Enquete bacalhau x bagre)

(Enquete lula x mexilhão)

(Enquete pintado x cação)

Último Story:

Você encontra todos esses peixes fresquinhos aqui na Sabores do Mar!

Aproveite as promoções da Quaresma!

Post para o feed do Instagram:

Imagem 1: Você sabia que assim como as frutas e legumes, os peixes também são

sazonais?

Isso significa que existe uma época específica para a pesca de cada peixe.

Imagem 2: E você sabia que você pode economizar dinheiro optando pelos peixes

específicos de cada época?

É possível! Isso acontece porque os peixes de pesca de cada época estão disponíveis em

maior quantidade, em melhor qualidade, e consequentemente, mais baratos!

Imagem 3: Nesse mês de março, a oferta de pescado que está em maior quantidade é de:

Bacalhau

Badejo

Bagre

Cação

Cavalinha

Lula

Mexilhão

Pintado

Imagem 4: Você encontra todos esses peixes fresquinhos aqui na Sabores do Mar!



LEGENDA: Economize dinheiro optando pelos peixes de maior oferta de pesca de cada

época. Aqui na Sabores do Mar você encontra todos esses peixes fresquinhos, e ainda

poupa dinheiro!

Post para o feed do Instagram:

Imagem 1: Que o salmão é gostoso de diversas formas, tanto cru, como assado ou

grelhado a gente já sabe! Mas você conhece as vantagens do salmão pra nossa saúde?

Imagem 2:

É RICO EM ÔMEGA 3

Ele contém gorduras que, quando absorvidas pelo corpo, atuam para garantir o bom

funcionamento do cérebro, do coração e do sistema nervoso.

Imagem 3:

POSSUI VITAMINA D

Essa vitamina é obtida através do sol, mas também pode ser adquirida através de alimentos

ricos em vitamina D, como o salmão. Ela é responsável por ajudar na absorção do cálcio e

no crescimento dos ossos, além de fortalecer o sistema imunológico.

Imagem 4:

IMPORTANTE FONTE DE PROTEÍNA

A proteína tem a função de aumentar os anticorpos, atua na manutenção da saúde dos

ossos, e é fundamental na saúde dos cabelos e da pele.

Imagem 5: Você encontra salmão fresquinho aqui na Sabores do Mar!

LEGENDA: A Sabores do Mar tem compromisso em levar informação de qualidade em

relação aos produtos da sua alimentação. Nos empenhamos em sempre entregar os

melhores produtos e de melhor qualidade para os nossos clientes.

Venha aproveitar a promoção de salmão dessa semana!




