VOXY PARTICIPA DA ICEF BERLIM, EVENTO
INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM DE IDIOMAS
Nova York, NY — 22 de novembro de 2016
No mês passado, a Voxy viajou a Berlim como
patrocinadora
da
ICEF, uma conferência
internacional que busca conectar educadores com
agentes que recrutam alunos para programas de
aprendizagem de idiomas por imersão. O evento é o
maior e mais abrangente de sua categoria, reunindo
mais de 2.000 profissionais e promovendo dezenas
de seminários sobre tendências atuais e futuras do
mercado internacional de ensino de idiomas.
Um dos temas centrais do evento deste ano foi
o interesse crescente na adoção de soluções
tecnológicas para a aprendizagem de idiomas.
No entanto, novas tecnologias também trazem
novos desafios, como a dificuldade de manter o
envolvimento online quando os alunos já passam
várias horas por dia estudando o idioma em uma sala
de aula.
O aplicativo móvel da Voxy oferece uma solução para
esse problema ao permitir que os alunos continuem
estudando inglês no seu ritmo e aos poucos, onde

quer que estejam. A plataforma flexível da Voxy
também pode ser usada como uma ferramenta de
avaliação eficaz ou como um complemento online
para uso anterior ou posterior ao programa de
imersão em inglês.
Outra necessidade emergente de programas que
combinam viagens com aprendizagem de idiomas
é como aumentar a base de clientes usando uma
solução econômica e que mantenha os alunos
engajados. Como a Voxy é capaz de produzir milhares
de materiais baseados no mundo real em grande
escala, podemos oferecer uma solução com ótimo
custo-benefício, sem abrir mão do ensino em sala de
aula ou das estratégias de envolvimento.
Patrocinadores da ICEF Berlim estavam a EC English,
INTO, The Language Gallery (TLG), Language Studies
Canada (LSC) e International Language Academy of
Canada (ILAC).
Para saber mais sobre a Voxy, acesse www.voxy.com.

Sobre a Voxy :
A Voxy oferece cursos de inglês totalmente personalizados para instituições acadêmicas, corporativas
e governamentais do mundo todo. Com base em mais de 30 anos de pesquisa acadêmica, a solução da
Voxy atende às necessidades de cada usuário ao combinar tecnologia patenteada que adapta as lições
instantaneamente com aulas personalizadas em tempo real, tudo isso em uma experiência totalmente móvel.
Lançada em 2010, ela já foi usada por milhões de alunos e centenas de instituições em mais de 50 países
diferentes. A abordagem inovadora da Voxy foi reconhecida por grandes meios de comunicação, como The
New York Times, Forbes e CNN. Com o apoio de investidores líderes em tecnologia educacional, a Voxy está
sediada na cidade de Nova York e tem um escritório em São Paulo.

