


No papel de empresa disruptiva nas indústrias de smartphones e produtos smart AIoT, a realme está 
dedicada em fornecer aos usuários produtos de alto desempenho, combinado com o design criador 
de tendências. Gostaríamos de formar um time com parceiros por toda a américa latina para fazermos 
mais juntos e trazermos uma vida inteligente, conectada e atualizada para os usuários LATAM. 

Se você tem o mesmo sonho, vamos nos conectar e, juntos, expandirmos as barreiras do possível. 

Sobre realme



“From the very beginning of the foundation of realme, we were determined to be a brand 
favored by more young people around the world, so that they can buy their favorite 
products at democratised prices and enjoy high-quality services. This is our original 
intention.” 

——Sky Li, Chief Executive Officer & Founder, realme.
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LATAM5

Revelação de 2021 em 
dispositivos vestíveis3

Marca a atingir a marca de 
100 milhões de vendas 

mais rapidamente2

1. Counterpoint Research Global Smartphone Shipment Tracker, Q2 2021 
2. Strategy Analytics 
3. Counterpoint Global Smart Wearables Research Report  
4 5. Canalys global smartphone report, Q2 2021
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PRODUCTS



realme Link

Portifólio de produtos da realme: 1+5+T

1 5 T



Portifólio de produtos da realme: 1+5+T

1 smartphone – Centro do seu ecossistema AIoT 

5 categorias-chave para os produtos AIoT da realme, incluindo fones de ouvido sem fio 
(TWS), dispositivos vestíveis, Smart TV, tablets e Laptops. 

T é a inicial da realme TechLife, sua plataforma aberta para parceiros, que visa apoiar 
startups AioT inovadoras e dinâmicas através do compartilhamento dos canais de 
vendas e supply chain da realme.  

Os produtos 1 + 5 + T são conectados pelo app realme Link.

1 5 T



CELULARES

C ser ieNumber ser ieGT ser ie narzo ser ie



LAPTOP, TABLET, SMART TV



HEARABLES, WEARABLES



realme TechLife PRODUTOS



MAGDART CHARGE



UM FORTE DNA DE DESIGN



X



Design de mala
By Naoto Fukasawa

realme GT Master Edition



realme X2 Pro 
T i jo lo Vermelho,  Concreto 

realme X 
Cebola,  Alho



X





Design de couro vegano



Caçador de prêmios de design



AMIGOS



REALME FANS CULTURA 

Os produtos e os fãs vem em primeiro lugar na filosofia da realme. 
Em todos os países e continentes, a realme sempre manteve uma 
forte interação com seus fãs apaixonados, conversando e 
aprendendo com eles. A comunidade realme tem sido uma das 
contribuições mais cruciais para o desenvolvimento e a 
otimização de produtos da realme, sempre procurando por algo 
novo, incrível e sempre ousando ir além. 

NOSSOS FÃS SÃO NOSSOS MELHORES EMBAIXADORES DE MARCA.



AMIGOS DA INDÚSTRIA GLOBAL

e muito mais.



OPERADORAS GLOBAIS & AMIGOS DOS CANAIS

e muito mais.



MARKETING



COBERTURA DE MÍDIA



TECH YOUTUBERS

Unbox Therapy

Mrwhosetheboss Jerryrigeverything

SuperSaf

The Tech Chap

Austin Evans

Tecnonauta

TP Resurrection

CanalTech

IsaMarcial



MÍDIAS SOCIAIS ATIVAS



Marketing 
Colaborações



EVENTOS PARA AS GERAÇÕES JOVENS



VALORES



BEN FEN 
本分

• Nós devemos deixar as pressões externas de lado, resistir à tentação de abandonar o nosso valor 
em busca de um lucro rápido, manter um comportamento calmo e maduro, retornar à origem do 
problema e compreender a razão correta a seguir. 

• O Benfen requer que examinemos nossas próprias ações que geraram os erros, ao invés de 
procurarmos os erros em si. 

• O Benfen retifica a atitude ao trabalhar com outros – Eu não vou ter lucro às custas de outras 
pessoas. 

• O Benfen é um conceito mais amplo e holístico; Ele exige que façamos o que somos obrigados a 
fazer, mesmo que não tenhamos prometido fazê-lo.



USER 
ORIENTATION

• Nós devemos projetar produtos e fornecer serviços a partir da perspectiva dos 
usuários, evitando fazer produtos que pareçam ser os favoritos dos usuários. 

• Nós devemos conduzir pesquisas de mercado profundas para identificar as 
necessidades do usuário. 

• Nós devemos simplesmente focar em satisfazer as necessidades principais dos 
usuários-alvo.  

• Nós consideramos a valorização do usuário como nosso maior objetivo.



PERFECTION 
ORIENTATION

• Somos apaixonados por produtos, nos esforçamos para fazer produtos 
excepcionais e defendemos que tenham um desempenho extraordinário.  

• Nós devemos aderir ao espírito artesão e constantemente melhorar, refinar e 
otimizar nossos produtos. 

• Nós devemos ir à verdadeira origem de cada problema para encontrar a 
perfeição no nosso trabalho. 

• Nós devemos perseguir a qualidade excelente.



RESULT 
ORIENTATION

• O valor só pode ser refletido pela obtenção de resultados que são 
produzidos através do seguimento de valores comuns. 

• Começar com o fim em mente, atuar baseando-se nos resultados e 
tomando para si a responsabilidade por eles. 

• Rompa as restrições das condições objetivas, integre recursos e trabalhe 
em direção ao nosso objetivo sem dar desculpas. 

• Valores pessoais podem ser bem refletidos pelo sucesso do nosso time.



CONFORMIDADE & RSE





VAMOS NOS CONECTAR E VENCER JUNTOS

LA_BD@realme.com

mailto:LA_BD@realme.com



