  

  

WDC e Grandstream comemoram 10 anos de parceria
Boston, MA e São Paulo, Brazil (8 de Dezembro de 2016) — A Grandstream Networks
Inc., que liga o mundo desde 2002 com as premiadas soluções de comunicação unificadas
SIP, e a WDC Networks, Distribuidora de valor agregado de TI e Telecom no Brasil,
realizaram na semana passada a celebração do seu 10º aniversário de parceria.
O gerente de contas do Brasil, Antonio Brum, se uniu à comemoração da parceria da WDC
no Brasil, para um jantar de comemoração que aconteceu na semana passada no
Restaurante Varanda (Shopping JK Iguatemi) para comemorar o relacionamento duradouro
entre as duas empresas e brindar o 10º aniversário. Durante o evento, Antonio Brum
apresentou a WDC um premio, uma placa comemorativa de agradecimento para
homenagear a parceria e agradecer os inúmeros esforços e dedicação, no fornecimento de
produtos IP de alta qualidade para a região brasileira.
"Estamos muito orgulhosos de ter atingido este marco importante na parceria com a
Grandstream e continuaremos trabalhando juntos para atender o mercado brasileiro com
inovação e tecnologia de ponta", disse Vanderlei Rigatieri Jr, Diretor Geral.
Para ler mais sobre o evento, clique aqui.
Sobre WDC Networks
WDC Networks é um distribuidor de produtos de TI e Telecom de valor agregado, com 100%
de capital nacional atuando desde 2003 no Brasil. A empresa está posicionada nos
segmentos de tecnologia que vem apresentando os maiores índices de crescimento, tais
como Internet Banda-larga, Segurança Eletrônica, Telefonia via Internet, redes WI-FI,
infraestrutura de redes de dados (Networking) e Cloud Computing. Possui uma rede
multicanal de vendas de mais de 2.500 empresas, sendo provedores de internet banda-larga
regionais, revendas autorizadas, integradores de sistemas e distribuidores regionais,
garantindo a disponibilidade de seus produtos em qualquer localidade.
Sobre a Grandstream Networks
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de
comunicação SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que
nunca. Nossas soluções premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas
e corporativo, tendo sido reconhecidas internacionalmente por sua qualidade,
confiabilidade e inovação. As soluções da Grandstream reduzem os custos de comunicação,
melhoram a segurança e aumentam a produtividade.

Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla interoperabilidade,
recursos inigualáveis e flexibilidade. Para obter mais informações, visite
www.grandstream.com ou se conecte a nós no Facebook, no LinkedIn e no Twitter.
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