
September 25, 2014 (ORCHARD PARK, no Estado de Nova York ) 

BUFFALO BILLS FIRMA PARCERIA COM A TOSHIBA AMERICA 
BUSINESS SOLUTIONS 
Toshiba passa a ser a "copiadora oficial do time Buffalo Bills" 

O time de futebol americano Buffalo Bills anunciou uma parceria plurianual com a Toshiba America 
Business Solutions, que passa a ser a "copiadora oficial do Buffalo Bills". 

Como parte do acordo, a Toshiba patrocinará as retransmissões instantâneas durante os jogos e 
fornecerá as estatísticas antes do início do jogo e no intervalo do meio de jogo, além das fotos durante os 
jogos para os membros com direito a camarotes e assentos do clube. A Toshiba atuará também junto 
com o Buffalo Bills no fornecimento de soluções de gerenciamento de conteúdo de negócios nos 
escritórios do time de futebol americano de One Bills Drive, bem como no seu campo de treinamento 
anual no St. John Fisher College, em Pittsford, no Estado de Nova York. 

"A Toshiba está muito entusiasmada por firmar esta parceria com o Buffalo Bills, ao ajudar este time a 
atender as suas necessidades específicas de gerenciamento de conteúdo", comentou Bob Greenhalgh, 
presidente da Toshiba Business Solutions.  "Quer o nosso parque de impressão e-STUDIOTM esteja 
produzindo materiais para os jogadores e os técnicos, peças de marketing para os detentores de 
ingressos da temporada ou distribuindo as estatísticas semanais de Fantasy Football para os torcedores, 
temos uma enorme satisfação por esta oportunidade de simplificar a vida de todos os funcionários do 
Buffalo Bills". 

"A parceria com a Toshiba America Business Solutions dá ao Buffalo Bills uma vantagem sobre seus 
concorrentes", disse Dan Evans, vice-presidente de Tecnologia da Informação no Buffalo Bills. "Tanto no 
campo de treino como na sede do time em One Bills Drive, esperamos ter a oportunidade de aumentar a 
eficiência da nossa operação com as soluções que eles nos fornecem". 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, uma empresa Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que a administração de seu 
conteúdo de negócios vai além de fazer cópias. Abrange a administração de informações, sejam 
impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e 
produtos do mundo real - apresentando nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIOTM ou a 
inovadora linha de assinatura digital ElluminaTM - para lidar com todas as suas necessidades de 
administração de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu 
impacto ambiental. E, se existe algo que pode ser útil agora para todas as empresas e o nosso planeta, é 

http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html#interactive


conseguir fazer mais com menos. Para obter mais informações sobre as soluções e serviços Toshiba 
disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site www.business.toshiba.com e assista ao 
nosso vídeo corporativo no YouTube. 

 

http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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