VOXY RECEBE PRÊMIO GOLD DE 2015
DO BRANDON HALL GROUP PELOS MAIORES AVANÇOS
EM CONTEÚDO PERSONALIZADO
Nova York, NY — 2 de outubro de 2015 —
A Voxy, a única solução online de idiomas que oferece cursos de inglês
completamente personalizados e adaptativos baseados exclusivamente em
conteúdo do mundo real, tem o orgulho de anunciar o recebimento do prêmio
Gold de excelência do Brandon Hall Group na categoria de maiores avanços em
conteúdo personalizado.
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Sobre o Brandon Hall Group:
O Brandon Hall Group é uma empresa de serviços de consultoria e pesquisa em gestão do capital humano que
oferece insights sobre as principais áreas de desempenho, como Capacitação e Desenvolvimento, Gestão de
Talentos, Desenvolvimento de Liderança, Aquisição de Talentos e Gestão de Funcionários. Com mais de 10.000
clientes em todo o mundo e 20 anos de experiência oferecendo serviços globais de consultoria e pesquisa,
o Brandon Hall Group desenvolve pesquisas para aprimorar o desempenho em organizações emergentes e
de grande porte e disponibiliza insights estratégicos para os executivos e responsáveis pelo crescimento e
resultados comerciais.

Sobre a Voxy :
Voxy é a plataforma líder de aprendizado de inglês baseado na web e em dispositivos móveis que oferece
instrução personalizada do idioma para importantes instituições educacionais, corporativas e governamentais
na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia. A abordagem comprovada da Voxy se baseia em mais de 30 anos
de pesquisa acadêmica na aquisição de segunda língua. Todo curso online combina tecnologia de aprendizado
adaptável e conteúdo autêntico do mundo real para atender às necessidades individuais dos alunos em
tempo real. A Voxy foi lançada em 2010 como uma das startups de tecnologia mais inovadoras do ano e, desde
então, tem sido usada por milhões de alunos em todo o mundo. Foi reconhecida por sua abordagem pioneira
pelos principais meios de comunicação, incluindo o New York Times, Forbes, CNN, Veja e Fast Company, e
tem o apoio dos principais investidores educacionais e de tecnologia, incluindo Rethink Education, ff Venture,
Contour Venture Partners e Pearson PLC. A Voxy tem sua sede na cidade de Nova York e possui um escritório
em São Paulo. Para saber mais, visite voxy.com ou envie um email para press@voxy.com.
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