
SECURITYSECURITY SPYTEC®SPYTEC® é uma  empresa que comercializa, implanta e mantém as 
Segurança Eletrônica. Qualidade, agilidade e a possibilidade de excelência no atendimento são
Buscamos os melhores fornecedores e os mais atualizados produtos para atender nossos clientes.

QUEM SOMOS

Empresa de Segurança Eletrônica no ramo a mais de 20 anos e atualmente somos referência em 
Durante nossa trajetória, muita coisa evoluiu. E inclusive o objetivo de estar no rol dos melhores, mais confiáveis 

MISSÃO
A satisfação do cliente em ter uma solução que o atenda é o nosso foco e, por isso, somos extremamente transparentes e direto
com as promessas feitas aos clientes é o que constrói a nossa reputação. 

VISÃO E VALORES
Competitividade: ser eficiente e rápido, prezar pela qualidade e assim  promover mais lucratividade para a 
Simplicidade e agilidade: buscar soluções simples para os desafios nos torna mais ágeis e eficientes.
Inovação, colaboração e parceria: promover a cumplicidade e a participação de todos os profissionais nos desafios da empresa, ouvindo suas opiniões e sendo 
transparentes com as nossas opiniões, no intuito de criar assim, um ambiente de união no trabalho.
Espírito de liderança: fazer melhor não basta. É preciso ter em mente sempre a excelência máxima em tudo o que 
palavras-chave.
Integridade:  ser transparente é o que constrói relações honestas e engajadas entre colaboradores, clientes e fornecedores.

comercializa, implanta e mantém as mais avançadas e evoluídas soluções tecnológicas para 
no atendimento são critérios utilizados por nós para a seleção dos produtos que oferecemos. 

Buscamos os melhores fornecedores e os mais atualizados produtos para atender nossos clientes.

referência em distribuição e fornecimento de produtos Panasonic no Brasil.
evoluiu. E inclusive o objetivo de estar no rol dos melhores, mais confiáveis e mais competitivos deste mercado.

A satisfação do cliente em ter uma solução que o atenda é o nosso foco e, por isso, somos extremamente transparentes e diretos. Acreditamos que o comprometimento 

Solutions for Business

prezar pela qualidade e assim  promover mais lucratividade para a empresa e melhores condições comerciais ao cliente.
buscar soluções simples para os desafios nos torna mais ágeis e eficientes.

promover a cumplicidade e a participação de todos os profissionais nos desafios da empresa, ouvindo suas opiniões e sendo 
no intuito de criar assim, um ambiente de união no trabalho.

fazer melhor não basta. É preciso ter em mente sempre a excelência máxima em tudo o que realizamos; garra e perseverança são, nesse sentido, 

Integridade:  ser transparente é o que constrói relações honestas e engajadas entre colaboradores, clientes e fornecedores.



Nosso  objetivo é apresentar aos nossos e também futuros 
clientes  uma nova possibilidade de modernização ou troca 

do sistema de CFTV e/ou de CONTROLE DE ACESSO.  
Mas, para isso estamos inovando com a possibilidade de 

financiamento e preços mais acessíveis.
Assim o que antes era difícil devido ao alto custo hoje Assim o que antes era difícil devido ao alto custo hoje 

poderá se tornar realidade.
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Assim o que antes era difícil devido ao alto custo hoje 
poderá se tornar realidade.



CFTV com Gravação

8~16 câmeras DVR 16 
canais c/ HD 1TB

**Parcelas entre 12 até 48 mesesParcelas entre 12 até 48 meses
*Sujeito a aprovação de credito (Locação)*Sujeito a aprovação de credito (Locação)

8~16 câmeras NVR C/ 2TB de HD SWITCH 

CFTV com Gravação

canais c/ HD 1TB
Monitor LCD

Consulte-nos !!!!
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Parcelas entre 12 até 48 mesesParcelas entre 12 até 48 meses

SWITCH Monitor LCD

Consulte-nos !!!!

Fotos meramente ilustrativo



www.spytec.com.br
Fones: 11- 3209 0276 / 3208 0079

EM BREVE
**  E-COMMERCE  **

CFTV DIGITAL 

Controle de Acesso

3209 0276 / 3208 0079

Controle de Acesso

BiometriaBiometria

Fotos meramente ilustrativo


