VOXY RECEBE O ACADEMICS’ CHOICE SMART
MEDIA AWARD DE 2015
Nova York, NY — 2 de Septembre, 2015 — 
Voxy, a única solução de idiomas online a oferecer um curso de inglês
completamente personalizado e adaptável, baseado exclusivamente em
conteúdo do mundo real, tem o prazer de anunciar que recebeu um Prêmio
Smart Media do Academics’ Choice do ano de 2015.
O programa independente Academics’ Choice
Awards e seu selo de excelência são mundialmente
reconhecidos por consumidores e instituições
educacionais como um indicador de recursos de
aprendizado genuinamente eficazes e que estimulam
a mente e desenvolvem habilidades de pensamento
de alto nível.
“A missão da Voxy é mudar a forma como o mundo
aprende inglês ao oferecer um produto eficaz,
envolvente e fundamentado nas melhores práticas
estabelecidas empiricamente para o aprendizado
de idiomas,” disse a Dra. Katie Nielson, Diretora Geral
de Educação da Voxy. “Estamos entusiasmados por
termos recebido um prêmio Academics’ Choice,
que vem a endossar de forma fantástica a nossa
abordagem metodológica inovadora.”
A plataforma de aprendizado de inglês da Voxy

se adapta, em tempo real, às necessidades de
cada aluno com base em seu nível de proficiência,
interesses, objetivos e desempenho diário. Por meio
do aprendizado com o auxílio de máquinas e um
potente mecanismo de recomendação de conteúdo,
a Voxy consegue desenvolver uma experiência de
aprendizagem personalizada em escala, utilizando
exclusivamente conteúdo autêntico - incluindo
músicas, vídeos populares e notícias dos principais
meios de comunicação, como AP e Bloomberg.
Os alunos também têm acesso a aulas online
particulares e em grupo e a um aplicativo para
dispositivos móveis totalmente integrado.
“Como já fui instrutor e tutor de inglês como
língua estrangeira, achei a Voxy simplesmente
impressionante!” disse um dos jurados do
Academics’ Choice Awards. “A abordagem faz
com que o aprendizado e a prática de inglês sejam

muito mais atrativos, relevantes, interessantes e
dinâmicos. As palavras aprendidas e os tópicos
abordados durante o aprendizado são realmente
personalizados. Os tópicos não são apenas gerados
de acordo com seus interesses, como também são
modernos, baseados em atualidades, tornando-os
assim muito mais divertidos.

“Esse processo é muito melhor do que os clássicos
livros de idiomas tanto para crianças quanto para
adultos,” disse outro jurado.
Para ver a lista completa dos vencedores do
Academics’ Choice Awards, visite
www.academicschoice.com.

Sobre o Academics’ Choice™:
O Academics’ Choice™ ajuda os consumidores a encontrarem materiais
incríveis para ativar o cérebro. O Academics’ Choice é o único programa
de premiação internacional que proporciona mais reconhecimento
a editoras, fabricantes, autores independentes e desenvolvedores cujo
objetivo é estimular o desenvolvimento cognitivo. O time de jurados é
formado por voluntários de acordo com o produto, incluindo pais, educadores,
cientistas, artistas, médicos, enfermeiros, bibliotecários, estudantes e
crianças, os quais avaliam os concorrentes com base nos benefícios
educacionais, como por exemplo, habilidades de pensamento de alto nível,
formação de caráter, aspecto criativo, durabilidade e originalidade. Somente
“influenciadores de mentes” genuínos são agraciados com o desejado
Academics’ Choice Award™.

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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