VOXY AMPLIA PARCERIA COM A GRUNDFOS,
UMA EMPRESA GLOBAL DE MANUFATURA
Nova York, NY — 5 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, acaba de ampliar sua parceria com a Grundfos para
se tornar seu fornecedor recomendado de cursos de inglês.
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de inglês. Dado o alcance global da empresa, a

globais de bombas hidráulicas, com 90 escritórios
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personalizados da Voxy.

e desenvolvimento que, desde setembro de 2014,
inclui um curso de inglês a distância. Como parte
de sua oferta inicial no ano passado, a Grundfos
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Desenvolvimento da Grundfos.

Após testar a Voxy e uma plataforma concorrente

Agora, os colaboradores da Grundfos podem se

em busca da melhor solução, a Grundfos anunciou

inscrever em um curso da Voxy de 6 ou 12 meses,
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individual com um professor de inglês certificado.

A Voxy também criou uma unidade personalizada

“A capacidade da Voxy de trabalhar com

para oferecer conteúdo com terminologia específica

parceiros, integrar-se perfeitamente com suas
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alunos da Voxy. A unidade inclui conteúdo autêntico
compilado pela Equipe Pedagógica da Voxy e
materiais corporativos fornecidos pela Grundfos,
como artigos e vídeos educativos da revista interna
da empresa, G Magazine.

e relevante é um aspecto central que nos
permite desenvolver parcerias com empresas
globais como a Grundfos”, comenta Juan Torres,
Diretor de Operações da Voxy.

Sobre a Grundfos:
A Grundfos é a maior fabricante global de bombas hidráulicas, com sede na Dinamarca e cerca de 17.000
funcionários em todo o mundo. Sua produção anual supera 16 milhões de unidades de bombas, bombas
circuladoras, bombas submersíveis e bombas centrífugas e representa cerca de 50% do mercado mundial
para esses tipos de bombas e sistemas de bombas. A Grundfos também fabrica motores elétricos para
bombas, bem como uma quantidade considerável de motores elétricos para outras mercadorias. Além disso,
a Grundfos desenvolve equipamentos eletrônicos de ponta para controles de bombas e outros sistemas.
Para mais informações, acesse br.grundfos.com.

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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