Snom e V-Valley assinam acordo de distribuição
para o mercado ibérico
•

O objetivo do fabricante é aumentar o seu número de parceiros e estabelecer a
Snom como referência nas comunicações VoIP em Espanha e Portugal

Lisboa, 01 de Abril de 2022. A Snom Technology GmbH e a V-Valley chegaram a
um acordo de distribuição no mercado ibérico, dos terminais IP e dispositivos de
comunicação comercial do fabricante alemão. A Snom posiciona-se como uma
marca mundial reconhecida pela sua telefonia IP moderna, no mercado profissional
e corporativo.
Com esta parceria, o objetivo da Snom é aumentar o número de parceiros, tanto em
Espanha como em Portugal, e consolidar-se como referência nas comunicações
sem fios em diversos setores de mercado, especialmente na área de saúde e da
indústria que têm sido o seu foco, há sensivelmente três anos. Desta forma, os
parceiros da V-Valley poderão aceder aos inovadores dispositivos de comunicação
da empresa alemã, desde computadores, a telefones DECT sem fios, para um
trabalho flexível e produtivo, e ainda a soluções de conferência avançadas.
Para Miguel Anillo, Channel Manager da Snom Iberia: "Com a V-Valley, além de

conseguirmos grandes oportunidades de negócio, também apoiaremos novos
parceiros nos seus projetos tendo por base a qualidade dos nossos dispositivos, os
três anos de garantia e o suporte de pré-venda e pós-venda que fornecemos".
A oferta da Snom destaca a gama de terminais D7xx, que se torna a base de uma
estratégia de comunicações. Estes dispositivos garantem a máxima produtividade
do negócio, seja no local de trabalho ou no escritório da empresa, e transformam o
telefone colocando-o no centro de controlo do escritório inteligente. Além disso, em
termos de oferta nesta área, a nova gama D8xx, disponível em breve, será um
elemento diferenciador da oferta de comunicações para todos os parceiros: uma
interface de utilizador de qualidade áudio e fácil de utilizar para que o VoIP continue
a estar na vanguarda das comunicações.
Além disso, e como alternativa aos equipamentos tradicionais de conferência, que
se têm revelado ineficazes perante os novos desafios de comunicação colocados

pelo teletrabalho, a Snom tem uma gama completa de auscultadores sem fios que
garantem alta qualidade de som e, onde se destaca o modelo SNOM A170, que
fornece ligação com o telefone e o computador simultaneamente. A Snom também
oferece uma magnífica gama de telefones DECT com os quais procura responder
às elevadas exigências de todos os setores onde, ao dia de hoje, a profissionalização
é essencial.

"Estamos felizes por incorporar, no nosso negócio de Comunicações Unificadas, uma

marca como a SNOM uma vez que esta vem complementar um portfólio em
crescimento. Este ano, em que os sistemas de voz e comunicações estão na boca
de todos, a incorporação de uma marca como a SNOM reforça esta nossa área de
atuação, visto que nos oferece a possibilidade de adicionar mais alternativas de
negócio, tornando a nossa oferta mais rica para o canal de TI", afirma Paulo
Rodrigues Head of V-Valley Division.

"É inegável que a comunicação empresarial mudou e, num contexto de
transformação, ter tecnologias que se adaptem da melhor forma a novos processos
e hábitos de trabalho é crucial para as empresas", conclui Miguel Anillo, Channel
Manager da Snom Iberia.
Sobre a V-Valley
A V-Valley nasceu em 2016 como uma joint venture entre a Esprinet Ibérica e a Vinzeo, com o intuito de centralizar a
distribuição do Valor Acrescentado e as aquisições de empresas de valor em Portugal e Espanha. A sua principal missão é
tornar-se no melhor aliado dos clientes e fabricantes do setor no nosso país, graças a um modelo de negócio baseado na
excelência, com uma vocação clara para o serviço, para a oferta das soluções mais atualizadas e avançadas, graças a uma
equipa especializada que garante uma evolução contínua em cada processo. A V-Valley seleciona e introduz no mercado as
melhores soluções de hardware e software, bem como serviços associados, para ajudar as empresas no seu crescimento
tecnológico e na transformação digital. Também acompanha todo o processo, desde a pré-venda ao apoio pós-venda, o que
inclui transferência de tecnologia e instalações específicas de formação e testes tecnológicos.

Sobre Snom
Com mais de 10 milhões de dispositivos instalados e escritórios nos países do Benelux, Inglaterra, França, Itália, Rússia,
Espanha e África do Sul, a Snom Technology é um fabricante mundialmente reconhecido de soluções de telecomunicações IP
para uso profissional. Fundada em 1997 e membro do Grupo VTech desde 2016, a empresa continua a projetar e desenvolver
os seus produtos em Berlim e atribui grande importância à qualidade e segurança. A Snom aproveita os seus 25 anos de
experiência e uma força inovadora constante para abordar a nova realidade da mobilidade e da crescente digitalização com
tecnologias de ponta que se adaptam idealmente a todas as necessidades e ambientes de comunicação. A rede de vendas
mundial da empresa inclui numerosos distribuidores de renome e mais de 10.000 revendedores especializados. Beneficiam
de um programa dedicado a parceiros, bem como de serviços de apoio pessoal remotos e no local que, juntamente com a
tecnologia líder, contribuem para a excelente reputação internacional da Snom. Saiba mais sobre o Snom em
www.snom.com/en

