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Evento Toshiba LEAD conquista o prêmio Gold 
  

Empresas Toshiba conquistam o prêmio Gold Stevie na categoria de Capacitação de Parceiros 

de Negócios durante evento anual para equipes de vendas e usuários finais  

  

 

LAKE FOREST, Califórnia, 12 março de 2019 — A Toshiba America Business Solutions 

(TABS) e a Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS) conquistaram o prêmio Gold Stevie® 

2018 por se unirem para capacitar seus parceiros de negócios e clientes durante o evento LEAD 

(Learn, Engage, Act and Deliver) 2018.  

 

Cerca de 1.700 participantes do LEAD 2018, que reuniu clientes, revendedores, parceiros de 

tecnologia e analistas do setor e da imprensa, receberam, em primeira mão, destaques sobre os 

portfólios de produtos atuais e futuros da Toshiba nas áreas de gerenciamento de conteúdo e 

varejo. Além de receberem informações exclusivas sobre tendências do setor e insights sobre as 

mais recentes e futuras tecnologias da Toshiba apresentados por especialistas, os participantes 

puderam também assistir a uma inspiradora palestra de Shawn Achor, orador principal do LEAD 

2018. O autor de best-sellers do New York Times cativou o público com uma emociante 

apresentação que conectava a felicidade ao sucesso.   

 

“Embora já tenhamos realizado outros eventos de enorme sucesso, o LEAD 2018 foi o mais 

potente e impactante até hoje”, afirmou o diretor executivo de marketing da TABS e da TGCS, 

Bill Melo. “Clientes, revendedores e parceiros de negócios da Toshiba se reuniram e trabalharam 

em colaboração, enquanto recebiam insights e treinamentos de primeira linha, fornecidos pelos 

atuais líderes e tomadores de decisão do setor, com o objetivo de munir os participantes das 

informações necessárias para promoção do seu sucesso contínuo.” 

 

O LEAD 2018, já em sua sétima edição, marcou a terceira vez que a TABS e a TGCS realizaram 

o evento em conjunto. O LEAD ajuda as diversas partes interessadas da Toshiba localizadas nos 
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Estados Unidos e na América Latina a aprender, engajar-se, agir e entregar resultados. Seis dos 

sete eventos LEAD anteriores da Toshiba foram reconhecidos com prêmios Stevie.   

 

Sobre os prêmios Stevie 

Os prêmios Stevie são concedidos em sete programas: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie 

Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards for 

Great Employers, Stevie Awards for Women in Business e Stevie Awards for Sales & Customer 

Service. A cada ano, o Stevie Awards recebe mais de 12 mil inscrições de organizações em mais de 

70 países. Honrando organizações de todos os tipos e tamanhos e as pessoas que trabalham nelas, 

esses prêmios reconhecem desempenhos notáveis em locais de trabalho no mundo todo. Aprenda 

mais sobre os prêmios Stevie no site www.StevieAwards.com. 

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) fornece impressoras multifuncionais, serviços 

gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos Estados 

Unidos, no México, na América Central e na América do Sul. As premiadas copiadoras e 

impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a segurança exigida pelas 

empresas.  

A TABS fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação 

e gerenciamento de projetos, bem como financiamento, para soluções que envolvem desde uma única 

tela até as maiores arenas e estádios. Para obter mais informações, acesse 

www.business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube.  

 

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions  

A Toshiba Global Commerce Solutions é uma líder global do mercado de tecnologia para lojas de 

varejo e a primeira opção dos varejistas no que se refere a soluções integradas para lojas. Em 

conjunto com uma equipe global de parceiros de negócios dedicados, a TGCS alcança o brilhantismo 

no comércio promovendo a evolução do futuro do varejo com soluções de comércio inovadoras que 

aprimoram o envolvimento de clientes, transformam a experiência nas lojas e aceleram a 

transformação digital. Para saber mais, acesse toshibacommerce.com e siga-nos no Twitter, no 

LinkedIn, no Facebook e no YouTube.  #EmpoweringRetail 

 

 

http://www.stevieawards.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
http://www.toshibacommerce.com/
https://twitter.com/ToshibaCommerce
https://www.linkedin.com/company/toshibacommerce
https://www.facebook.com/ToshibaCommerce
https://www.youtube.com/channel/UCzD2PuqeUSITJxkylZyniJw
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Contato de mídia: 

 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 
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