ViewSonic estrutura política de canais no Brasil e nomeia Country Manager para a região
Durante a passagem da diretoria ao Brasil, alguns assuntos como espaços colaborativos, tecnologia
interativa e e-Sports, foram apresentados como tendências para empresas e instituições de ensino
São Paulo, Brasil (Fevereiro, 2019) – ViewSonic Corp.,fornecedora global de soluções de visualização,
reuniu gestores de instituições de ensino na Casa Educação, em São Paulo, na manhã da última quartafeira, 04 de fevereiro e os canais de vendas na sede da Intel, no dia 05 de fevereiro, para anunciar a sua
política de canais e a nomeação da executiva Vivian Manso, da consultoria de negócios, Mercados
Verticais como country manager da empresa no Brasil. Vivian Manso, tem larga vivência no segmento de
soluções de visualização e interativas, tanto em projetos educacionais quanto corporativos. “Estamos
trabalhando juntos, há cerca de um ano, mapeamos ótimas oportunidades e agora chegou o momento de
consolidar a nossa relação comercial e ampliar a nossa presença no Brasil”, explica Ricardo Lenti, General
Manager da ViewSonic para América Latina.
O primeiro evento, foi realizado na Casa Educação e contou com cerca de 50 pessoas, entre
gestores e educadores. Na ocasião, o grupo discutiu tendências educacionais como o tema; e-Sports,
Educação 4.0, Sala conectada, entre outros. A Viewsonic apresentou um dos principais modelos para sala
de aula, a tela interativa ViewSonic® ViewBoard® IFP6550 de 65¨, com resolução 4K Ultra HD que tem a
proposta de integrar-se às demais soluções de tecnologia de software e hardware para promover a
transformação digital nas escolas.
Na manhã do dia 05, na sede da Intel, cerca de 35 representantes de canais de vendas, receberam a
nomeação da executiva Vivian Manso como Country Manager no Brasil. Vivian Manso é fundadora e CEO
da Mercados Verticais, consultoria especializada em gestão de marketing e desenvolvimento de negócios.
Durante 5 anos, Vivian Manso esteve à frente da divisão StarBoard da Hitachi Solutions como Country
Manager em seguida atuou como Consultora de Marketing e Branding para Hitachi South América; no ano
de 2018 fundou a Mercados Verticais, consultoria dedicada à posicionamento de marcas, gestão de
marketing, gestão comercial para empresas e startups, nos segmentos de educação, indústria 4.0 e
tecnologia da informação. Vivian Manso e equipe assumem a representação comercial da ViewSonic no
Brasil com o objetivo de abrir canais de venda para solidiﬁcar a presença da companhia no país.
Política de canais da ViewSonic para o Brasil
A nova política prevê a nomeação de 10 canais de venda certiﬁcados ainda no ano de 2020, com
foco em educação e mercado corporativo, games, agências de publicidade e escritórios de criação. No
Brasil, a Ingram Micro Distribuidora ViewSonic, desde de 2018.
Entre as ações previstas para os canais de venda, serão programados treinamentos, participação
em eventos, programas de certiﬁcação e showrooms com soluções da ViewSonic, em São Paulo. “Temos
um grande desaﬁo pela frente, de marcar deﬁnitivamente o território da ViewSonic no Brasil. Os segmentos
onde a ViewSonic pode fazer a diferença são grandes e ávidos por tecnologias de ponta que sejam seguras
e intuitivas e ofereçam atendimento e bons serviços. Estamos falando principalmente do mercado
corporativo e do mercado de educação; ambos buscando soluções para suas jornadas de transformação
digital. ”, aﬁrma Vivian Manso, CEO da Mercados Verticais e Country Manager da ViewSonic no Brasil.
Linha de comercialização da ViewSonic no Brasil
A tela interativa ViewSonic ViewBoard IFP6550 de 65”, que compõe a série 50 de telas planas
interativas com resolução 4K Ultra HD e o Monitor ViewSonic® IFP2410 ViewBoard® Mini de 24″
multitoque serão os modelos, que podem ter mais aderentes a realidade brasileira, de acordo com a
diretoria da ViewSonic. No entanto, a ViewSonic oferece um portfólio amplo de soluções desde projetores
às soﬁsticadas telas planas interativas da série 70.

Os produtos ViewSonic ViewBoard IFP série 50, oferecem telas de 55” a 98” – Com resolução 4K
Ultra HD e uma tela multitoque de 20 pontos, o que signiﬁca colaboração em tempo real. Através do
software ViewSonic® myViewBoard® as telas interativas oferecem recursos colaborativos incríveis para
salas de reuniões e salas de aula modernas. Estas telas interativas permitem que vários usuários
escrevam ou desenhem na tela com dedos e canetas stylus. Com um processador quad-core interno, bem
como opções de conectividade versáteis, incluindo várias portas HDMI, VGA, RJ45, RS232 e USB, estes
monitores oferecem grande capacidade de computação para anotações e reproduções multimídia sem a
necessidade de um PC. Estes monitores certiﬁcados pela Energy Star proporcionam conexão opcional
com o PC para aplicativos interativos que exigem recursos de computação mais intensivos. Toda linha
ViewSonic ViewBoard apresenta um design compatível com VESA e pode ser colocado em uma parede ou
em um carrinho opcional, oferecendo opções ﬂexíveis de instalação em salas de aula e salas de reuniões
corporativas.
Já o monitor ViewSonic® IFP2410 ViewBoard® Mini de 24” é um modelo versátil e adaptável com
tela multitoque de 10 pontos que possibilita que mais de um apresentador escreva e anote usando os
dedos, canetas stylus ou ambos. Quando conectado a uma tela grande ou projetor ViewSonic®
ViewBoard® via HDMI ou LAN, o ViewSonic® IFP2410 ViewBoard® Mini funciona como um hub central de
compartilhamento de conteúdo e colaboração: todo o conteúdo, arquivos, imagens e anotações são
controlados na tela ViewBoard IFP2410 ViewBoard® Mini e podem ser compartilhados e exibido na tela
maior da frente para a audiência. Um design ergonômico avançado permite girar e inclinar a tela ou colocála no tampo da mesa. Ideal para salas com grandes audiências e para ambientes inovadores e imersivos de
aprendizagem.
Solução Intel Unite®
A ViewSonic é a empresa pioneira a integrar a tecnologia Intel Unite® aos seus produtos de
colaboração. A solução Intel Unite® permite a criação e o gerenciamento com facilidade de uma plataforma
segura de compartilhamento de conteúdo e colaboração além de permitir a conexão sem ﬁo de monitores,
de funcionários e ambientes de tecnologia mista para que equipes possam compartilhar e colaborar com
estabilidade, onde quer que estejam.
Sobre a ViewSonic
Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma fornecedora líder global de soluções visuais com
presença em mais de 100 cidades. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprometida
em fornecer soluções abrangentes de hardware e software que incluem monitores, projetores, sinalização
digital, quadros interativos ViewBoard e o ecossistema de software myViewBoard. Com mais de 30 anos de
experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma imagem sólida ao oferecer
soluções inovadoras e conﬁáveis para os mercados educacional, comercial, consumidor e proﬁssional,
ajudando os clientes a "ver a diferença". Para mais informações sobre a ViewSonic, visite
www.viewsonic.com.
Este comunicado contém declarações que buscam reﬂetir as expectativas da empresa em relação a
eventos futuros. Os eventos atuais podem diferir signiﬁcativamente daqueles fornecidos neste documento.
A marca ViewSonic é uma marca registrada da ViewSonic Corporation nos Estados Unidos e / ou em outros
países. Todos os nomes e marcas comerciais são de propriedade de suas respectivas empresas.
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