
TECNOLOGIA CORPORATIVA 

Apresentação Comercial 



ALPHA VIDEO QUEM SOMOS 

  

 Alpha Vídeo, 20 anos de história. 

 

 OBJETIVO 

 oferecer soluções que elevem a produtividade e 
rendimento de equipes de trabalho. 

 

 FOCO 

 atender com agilidade, competência e eficiência. 

 

 META 

 manter parceiros e clientes, através da satisfação por 
trabalhos bem realizados. 

 

  



 

Soluções completas para: 

– Auditórios e Salas de Reuniões 

– Sonorização de Ambientes 

– Sistemas de Áudio e Videoconferência 

– Videowall e Painéis de LED 

– Sinalização Digital  

– Automação de Iluminação 

– Automação de Cortinas e Persianas 

– Home Theater e Home Cinema 

– Casa Inteligente (automação completa) 

– Sistemas para produção e edição de imagens 

– Tratamento Acústico 

– Sistemas de Segurança e Controle de Acesso 

 

 

SOLUÇÕES 



 

Principais produtos comercializados: 

– Projetores Multimídia 

– Telas para projeção 

– TVs e Monitores profissionais 

– Câmeras e sistemas de videoconferência 

– Receptores de áudio conferência 

– Amplificadores de som e Receiver 

– Caixas acústicas 

– Microfones com e sem fio 

– Mesas de som (mixer) 

– Equipamentos para automação (central, dimmer, painéis, etc) 

– Periféricos (rack, painel de conexão, mobiliário, etc) 

– Videowall e Painéis de LED 

 

PRODUTOS 



 

Principais serviços realizados: 

– Análise de necessidades e soluções ideais 

– Projeto técnico completo, com detalhamento de tubulações necessárias 

– Passagem de cabeamento em geral 

– Instalações de equipamentos  

– Programações de sistemas de automação 

– Serviços de manutenção preventiva e corretiva 

– Assistência técnica  

 

SERVIÇOS 



 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ALPHA VÍDEO 

 

 O contrato consiste em realizar vistorias periódicas, para evitar a desagradável surpresa de 

algum equipamento parar de funcionar no meio de um evento ou apresentação. 

  

Serviços envolvidos: 

– Limpeza técnica de equipamentos 

– Ajustes técnicos dos sistemas 

– Ajustes de conectores em geral 

– Análises de possíveis melhorias 

– Atendimento de emergência (em até 24h) 

 

 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Problemas com  

conexões e cabos? 

Tem feito limpeza 

nos seus projetores? 



CLIENTES RECENTES 



IMAGENS DE OBRAS 



IMAGENS DE OBRAS 



IMAGENS DE OBRAS 



IMAGENS DE OBRAS 



IMAGENS DE OBRAS 



ALPHA VIDEO  
 

11 2959-9199  
           alphavideo.com.br 

                             contato@alphavideo.com.br 
 

    11 97065-7395  
          @alphavideo2016 
          @alphavideo1995 

@PescumaA 

CONTATOS 


