Vodafone Brasil anuncia participação na EXPOSEC 2017
Soluções de banda larga com conectividade 4G e plataforma de gestão também serão lançados durante um dos
mais importantes eventos do setor de segurança eletrônica

São Paulo, 19 de maio de 2017 – A Vodafone Brasil, MVNO do grupo Datora, é presença confirmada na
EXPOSEC, a Feira Internacional de Segurança, que será realizada de 23 a 25 de maio de 2017, no São Paulo
Expo, em São Paulo. O evento é um dos mais importantes do setor de segurança eletrônica e apresentará ao
público discussões, palestras e demonstrações das mais modernas tecnologias do segmento.
Para sua terceira participação consecutiva na feira, a Vodafone apresentará ao público o que existe de mais
atual em soluções de conectividade M2M/IoT para automação de serviços. A novidade fica por conta do
lançamento de soluções de banda larga com conectividade 4G e plataforma de gestão.
“Estaremos apresentando nosso portfolio completo de conectividade e soluções M2M/IoT para as empresas
e público em geral” Cliente e potenciais clientes podem esperar para o evento produtos de aplicação inédita
no país e que permitem potencializar os seus negócios. Além disso estaremos também apresentando, em
primeira mão, nosso portfólio de produtos banda larga 4G com pacotes de dados exclusivos, equipamentos
e plataformas de gestão e controle exclusivas. comenta Arthur Hollanda Ribeiro, Gerente de Marketing da
Vodafone Brasil.
A expectativa da Vodafone Brasil, que oferece produtos M2M e banda larga para clientes corporativos do
mercado brasileiro, é superar os bons resultados nos anos anteriores. “Esperamos ampliar ainda mais nosso
relacionamento e nossas parcerias. Queremos surpreender o público do evento, sempre ávido por
tendências e novas tecnologias, com qualidade e segurança que só uma empresa mundialmente reconhecida
como a Vodafone poderia apresentar ao mercado”, conclui o executivo.

Serviço
20ª EXPOSEC | Feira Internacional de Segurança
Data: 23 a 25 de maio de 2017, das 13h às 20h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Stand Vodafone Brasil: nº658
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo – SP – Brasil
Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário Jabaquara
* Evento gratuito para profissionais do setor
Credenciamento Vodafone Brasil: mariana@agenciamam.com | 11 99123.9401
Sobre a Vodafone Brasil
A Vodafone é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, com mais de 400 milhões de clientes ao
redor do mundo e presença em 30 países, além de possuir cerca de 50 redes parceiras nos cinco continentes. Com
operação no Brasil iniciada em 2013, por meio de uma parceria com a brasileira Datora Mobile, a Vodafone Brasil
oferece produtos M2M e banda larga para clientes corporativos do mercado brasileiro, contando com cobertura de
rede em território nacional. A qualidade e experiência reconhecidas mundialmente colocaram a Vodafone como a
melhor fornecedora de comunicações Machine-to-Machine (M2M) do mundo, segundo um estudo independente da
Analysys Mason. Mais informações http://vodafone.com.br/

Sobre a Datora
A Datora é um grupo brasileiro, com operações nos Estados Unidos, Espanha, Guatemala e Reino Unido. Foi pioneira
na prestação serviços de interconexão VOIP (Voz sobre IP) para a tradicional telefonia fixa e também a primeira empresa
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) homologada pela Anatel para prestação de serviços SMP (Serviço Móvel
Pessoal). Atualmente, possui licença regulatória para prestação de serviços de telefonia fixa, móvel, transporte de
chamadas de longa distância e serviços de valor agregado.

