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NOSSA HISTÓRIA
Fundamos a WH Incorporadora em
2014, já com um objetivo
diferenciado no Brasil, trouxemos
um conceito Norte-Americano,
através do nosso Know How
vivenciado por projetos
desenvolvidos nos Estados Unidos. 
Disponibilizamos para venda
somente quando todas as obras
estão 100% finalizadas e, desde o
inicio, temos uma clara tendência
para simplificar, promovemos
financiamentos com taxas menores,
sem burocracia ou comprovação de
renda. 

SOBRE NOSSO
INÍCIO



Uma grande vantagem do W PARK é
estar localizado em um

entroncamento de grandes estradas,
a menos de 30 minutos de grandes

centros, consequentemente próximo
das principais estradas do Brasil.

Sérgio Moutinho



Inspirações "de fora" Area verde e socialização Segurança

NOSSO PLUS

Segurança
Ruas superdimensionadas,
muros de 4 mts em todo o
perímetro.
Temos câmeras de
seguranças speedome,
portarias 24 hs. com
sistema todo
informatizado e viaturas
fazem ronda.

Área verde e socialização
No W Park temos 50.000 m² de
área verde no centro do
loteamento, temos quadras de
futebol, vôlei de areia, pistas
de caminhada,
quiosques para churrascos,
isto é único no Brasil.

Inspirações "de fora"
Temos uma clara inspiração
nos condomínios Norte-
Americanos, ou seja, assim
como eles,  sempre
oferecemos um PLUS sobre
o mercado. 





Câmeras 24 horas
Câmeras Speedome em todo perímetro, são super poderosas e
enxergam no escuro podendo captam uma placa de carro a 2 km
de distância. A gravação fica em uma  nuvem. 
Temos  geradores para garantir que nenhum  equipamento de
segurança fique fora do ar, mesmo com a falta de energia.

Acesso controlado
Todo controle de acesso é feito através de uma portaria única. O
sistema de acesso é todo informatizado com liberação através de
senhas, cartão de proximidade ou biometria.

Ronda
Temos segurança pessoal que utiliza veículos para fazerem a
ronda. 
Destacamos: em 5 anos de atividades, nunca tivemos um caso de
tentativa de invasão.

SEGURANÇA



QUEM SE BENEFICIA MAIS LOCANDO NO W PARK:
As empresas que buscam reduzir custos, pois no interior é mais
barato.
Para as empresas que a segurança e discrição sejam requisitos
primordiais pois dentro de um loteamento fechado ninguém de
fora sabe que tipo de empresa existem por lá.
Isto é uma grande vantagem para produtos de alto valor
agregado, um exemplo são industrias de distribuição de  de
medicamentos, equipamentos eletrônicos , etc.
Por fim, uma grande e excelente vantagem é tambem a
localização do W PARK Mogi, pois estamos localizados em um
entroncamento de grandes estradas, a menos de 30 minutos de
um grande centro como Campinas e, consequentemente,
próximo das principais estradas do Brasil.
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NOS CONTATE
Whats App

Linkedin

E-Mail

Facebook

Instagram

www.whinc.com.br

https://www.instagram.com/incorporadorawh/
https://www.facebook.com/whincorporadora
https://wa.me/5511976519452
http://whinc.com.br/
https://www.linkedin.com/company/71922282/
http://www.whinc.com.br/

