Epson é reconhecida pela 5ª vez no prêmio Top Educação
Por meio da votação do público, a empresa levou novamente a categoria
“Tecnologia de Áudio Visual”
São Paulo, 17 de setembro de 2018 – No momento em que a Epson, líder em
impressão digital e projeção, tem se dedicado a desenvolver tecnologias ainda
melhores para o setor educacional, a empresa recebe, pela 5ª vez, o prêmio Top
Educação, da Editora Segmento.
Realizado há 13 anos, o prêmio conta com a votação espontânea do público pelo
site da Editora, que escolhe as empresas inscritas em 31 categorias. O objetivo
é reconhecer as marcas que desenvolvem as melhores soluções para a
educação.
“Este reconhecimento é muito importante para a Epson. A empresa vem se
dedicando há anos em desenvolver tecnologia para o segmento de educação e
isso pode ser visto nos diversos modelos de diferentes linhas do nosso portfólio”,
conta Gabriel Gonçalves, gerente de Negócios da Epson Brasil.
A Epson oferece diversos modelos de projetores voltados para o uso na sala de
aula. Em abril, a empresa lançou o BrightLink Laser 710Ui, com interatividade
touch e fonte de luz laser, que garante maior durabilidade do aparelho para os
estabelecimentos de ensino.
“Além da linha profissional, também estão disponíveis modelos de projetores de
entrada, com preços mais acessíveis e mesma qualidade, para que instituições
com qualquer nível de orçamento tenha acesso e possam instalar estes
equipamentos na sala de aula”, explica Gabriel.
Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha de
produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital até
projetores 3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a inovação e
superar as expectativas dos clientes no campo da impressão jato de tinta, comunicações visuais,
dispositivos móveis e robótica.
Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais de
76 mil pessoas em 87 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições contínuas
ao meio ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: www.epson.com.br. Você também pode se
conectar com a Epson no Facebook (http://facebook.com/EpsondoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsondoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsondoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsondoBrasil).
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