VOXY OFERECE O FAMOSO CURSO DE MARKETING
DIGITAL ONLINE DA GENERAL ASSEMBLY A
ESTUDANTES DE INGLÊS EM TODO O MUNDO
Nova York, NY — 13 de setembro de 2016 — 
A Voxy, uma solução online de idiomas líder no mercado que oferece aulas
personalizadas de inglês para instituições acadêmicas, corporativas e
governamentais, tem o orgulho de firmar uma parceria com a General Assembly
(GA), uma empresa de educação global com foco nas habilidades do século 21,
para oferecer seu curso de Marketing Digital na plataforma Voxy. Para saber
mais sobre a solução de inglês da Voxy, acesse www.voxy.com.
A colaboração vai disponibilizar o conhecido curso
de Marketing Digital da GA a estudantes de inglês em
todo o mundo através da plataforma Voxy. O curso
básico de nível profissional já foi feito por mais de
10.000 funcionários de grandes empresas e utiliza
conteúdo exclusivo do currículo online da GA. O curso
online trata de assuntos funcionais e relevantes,
como redes sociais, experiência do usuário (UX),
estratégia móvel e marketing de conteúdo.
A GA busca eliminar as lacunas de conhecimentos
da força de trabalho atual, centrada em dados e
tecnologia, e promove desenvolvimento profissional
e capacitação em áreas como marketing, ciência
de dados e design visual. Essa nova oferta vai
permitir que os estudantes da Voxy tenham acesso
a habilidades com utilidade prática para ajudá-los a
melhorar a sua compreensão de inglês.

“A parceria da Voxy com a GA está intimamente
alinhada à nossa abordagem única à aprendizagem
de idioma baseada em tarefas, que transforma
materiais autênticos em lições que tratam de
objetivos da vida real”, afirma Mari Nazary, Vicepresidenta de Pedagogia e Currículo da Voxy “Graças
ao curso abrangente e eficaz de Marketing Digital
da GA, continuamos atendendo às necessidades
dos nossos alunos de aprimorar suas habilidades
para o desenvolvimento profissional e adquirir os
conhecimentos de inglês de que precisam para
avançar nas suas carreiras”.
Para ver mais notícias da equipe da Voxy, acesse
nosso blog: www.voxy.com/blog.

Sobre a General Assembly:
A General Assembly (GA) é uma empresa de educação global com a missão de
promover uma comunidade mundial determinada a trabalhar com o que gosta. Com
foco nas habilidades mais requisitadas e relevantes nas áreas de dados, design,
negócios e tecnologia, a GA busca eliminar as lacunas de conhecimentos ao oferecer
ensino de excelência e o acesso a oportunidades. Os cursos da GA são oferecidos
online e pessoalmente em 25 câmpus distribuídos por seis países. A empresa
também trabalha com funcionários para ajudar as empresas a descobrir, avaliar
e transformar o talento. Além disso, a combinação do foco da GA em oferecer um
ensino acessível e econômico com a nossa abordagem de educar para o mercado
de trabalho está contribuindo para criar uma cadeia de talentos diversificada.

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.
Contato: General Assembly - press@ga.co

