
exclusiva de proficiência online e sessões de 
tutoria particulares e em grupo através de 
uma plataforma de videochat em tempo real 
que oferece uma experiência abrangente de 
aprendizagem híbrida.

“O objetivo da Voxy é desenvolver um site 

que ofereça todos os recursos necessários 

para o aprendizado de inglês de maneira fácil 

e acessível”, afirma Manuel Morales, Vice-

presidente de Produto da Voxy. “Estamos muito 

felizes com esse prêmio. É um reconhecimento 

à abordagem que adotamos”. 

Para ver uma lista com todos os vencedores do 
WebAwards, acesse www.webaward.org.

O WebAward é o concurso anual de maior 
tradição no mercado que premia os melhores 
sites da Internet. O programa, que este ano 
chegou a sua 17ª edição, reconhece a excelência 
em desenvolvimento web em 96 setores da 
indústria.

A Voxy opera uma plataforma web e móvel 
totalmente integrada para oferecer a estudantes 
adultos a flexibilidade de que precisam 
para conciliar os estudos com suas rotinas 
aceleradas. O aplicativo sincroniza o conteúdo 
entre os dispositivos para que os alunos possam 
alternar com facilidade entre as plataformas e 
continuar seus estudos de onde haviam parado. 
A Voxy também disponibiliza uma avaliação 

Nova York, NY — 30 de outubro de 2015 — 
A Voxy, a única solução online de idiomas que oferece cursos de inglês 
completamente personalizados e adaptativos baseados exclusivamente em 
conteúdo do mundo real, recebeu o prêmio Outstanding Website pelo seu 
aplicativo web no concurso WebAward 2015.

VOXY É RECONHECIDA COM O PRÊMIO 
OUTSTANDING WEBSITE PELO WEBAWARDS 2015



Sobre a Voxy: 

A Voxy é uma plataforma web e móvel líder de aprendizado de inglês que oferece ensino de idiomas personalizado 

para as principais instituições acadêmicas, corporativas e governamentais na América do Norte e Sul, Europa 

e Ásia. A abordagem comprovada da Voxy se baseia em mais de 30 anos de pesquisas acadêmicas sobre a 

aprendizagem de segunda língua. Todos os cursos online combinam tecnologia de aprendizagem adaptativa 

com conteúdo autêntico do mundo real para atender às necessidades individuais dos alunos em tempo real. 

A Voxy foi lançada em 2010 como uma das startups de tecnologia mais inovadoras do ano e, desde então, 

vem sendo utilizada por milhões de alunos em todo o mundo. Sua abordagem pioneira foi reconhecida pelos 

principais meios de comunicação, incluindo o The New York Times, Forbes, CNN, Veja e Fast Company, e conta 

com o apoio de investidores líderes em educação e tecnologia, como a Rethink Education, ff Venture, Contour 

Venture Partners e Pearson PLC. A Voxy está sediada na cidade de Nova York e possui um escritório em São 

Paulo. Para saber mais, acesse voxy.com ou envie um e-mail para press@voxy.com.

Sobre a Web Marketing Association:

A WMA é uma organização formada integralmente por voluntários que foi fundada em 1997, em Boston. William 

Rice é o fundador e atual presidente da Web Marketing Association. Rice tem 20 anos de experiência em serviços 

de marketing financeiro e, hoje, é sócio-gerente da Wealth Management News Service. Rice e outros importantes 

profissionais da área de marketing digital identificaram a necessidade de reconhecer desenvolvimentos em 

plataforma web e, em 1997, criaram a WMA com o objetivo de premiar as melhores páginas da Internet através 

do concurso WebAward. Hoje, Rice conta com a ajuda de centenas de voluntários ao redor do mundo para 

realizar os concursos anuais.

Assessoria de imprensa: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com


