
Voxy Partner API, que permite que os parceiros integrem 
seus sistemas de gerenciamento de alunos e websites 
já existentes à Voxy e oferece novas oportunidades de 
monitorar o desempenho e progresso dos alunos.

Empresas públicas e privadas, representando todos 
os setores da economia global, de mais de 30 países 
concorreram no terceiro programa anual Internacional 
do Biz Awards. 

“Essa é a minha terceira vez como juíza e eu continuo 
a me espantar com a inovação que as empresas 
conseguem atingir,” disse Sharon Bennett, da Bennett 
Business Connections. “No fim das contas, tudo se 
resume à originalidade da empresa e os problemas que 
elas solucionam.”

Para ver a lista completa dos vencedores do Best in Biz 
International, visite
http://intl.bestinbizawards.com/intl-2015-winners.

Best in Biz International premia empresas, equipes, 
executivos e produtos em todo o mundo pelo sucesso 
nos negócios.

No ano passado, a Voxy implementou diversas 
atualizações em sua plataforma de aprendizado de 
inglês online, qualificando-se como um dos produtos 
empresariais mais inovadores no mercado, incluindo:

Voxy White Labeling, que oferece aos parceiros 
institucionais diversas opções para customizar o 
visual do produto e incorporar um conteúdo feito sob 
medida, a criação de um domínio personalizado e 
aplicativos iOS e Android específicos da instituição. 

Atualizações no Voxy Cassius™, a ferramenta de 
processamento de linguagem natural da Voxy, em processo 
de obtenção de patente, inclui a capacidade de criar 
unidades específicas e outros materiais de aprendizado 
exclusivos para parceiros — uma extensão significativa 
das capacidades de publicação anteriores da Voxy.

Nova York, NY — 12 de agosto de 2015 —  

Voxy, a única solução de idiomas online a oferecer um curso de inglês completamente 

personalizado e adaptável, baseado exclusivamente em conteúdo do mundo real, foi 

reconhecida pelo Best in Biz Awards 2015 International, ficando com a prata na categoria 

Produto Empresarial Mais Inovador do Ano.

VOXY É RECONHECIDA COMO O PRODUTO MAIS INOVADOR  
DO ANO PELO BEST IN BIZ AWARDS INTERNATIONAL

http://intl.bestinbizawards.com/intl-2015-winners


Sobre a Voxy : 

Voxy é a plataforma líder de aprendizado de inglês baseado na web e em dispositivos móveis que oferece 

instrução personalizada do idioma para importantes instituições educacionais, corporativas e governamentais 

na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia. A abordagem comprovada da Voxy se baseia em mais de 30 anos 

de pesquisa acadêmica na aquisição de segunda língua. Todo curso online combina tecnologia de aprendizado 

adaptável e 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, tem sido usada por milhões de alunos em todo o mundo. Foi reconhecida por sua abordagem pioneira 

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

tem o apoio dos principais investidores educacionais e de tecnologia, incluindo Rethink Education, ff Venture, 

Contour Venture Partners e Pearson PLC. A Voxy tem sua sede na cidade de Nova York e possui um escritório 

em São Paulo. Para saber mais, visite voxy.com ou envie um email para press@voxy.com.

Sobre os Best in Biz Awards: 

Este é o quinto ano que o Best in Biz Awards reconhece empresas, equipes, executivos 

e produtos de ponta por seu sucesso nos negócios e o julgamento fica a cargo de 

membros consolidados da imprensa e analistas da indústria. As honrarias do Best 

in Biz Awards atualmente são conferidas em dois programas separados: América do 

Norte e Internacional. Para mais informações, acesse: 

http://www.bestinbizawards.com.

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