
October 27, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

Toshiba selecionada como fornecedora oficial de multifuncionais 
para o time profissional de hóquei Lehigh Valley Phantoms 
Os produtos e-STUDIO da Toshiba vão gerenciar o conteúdo da melhor equipe da liga júnior de hóquei 
afiliada ao Philadelphia Flyer e das instalações recém-inauguradas da equipe. 

A Toshiba America Business Solutions anuncia hoje que será a fornecedora oficial de produtos 
multifuncionais (MFP) para o time Lehigh Valley Phantoms da Liga Nacional de Hóquei no Gelo 
(American Hockey League - AHL) e para a nova sede da equipe, o recém-inaugurado centro esportivo 
PPL Center. O principal fornecedor de serviços de impressão gerenciados (MPS) e os produtos e-
STUDIOTM inovadores no gerenciamento de conteúdo para empresas estão agora auxiliando as 
necessidades de gerenciamento de conteúdo para a principal afiliada do Philadelphia Flyers e seus 
funcionários em todo o centro esportivo PPL Center. 

O pessoal de escritório dos Phantoms no centro esportivo PPL Center utiliza MFPs coloridas e-STUDIO 
da Toshiba na produção espetacular de documentos de marketing e vendas, inclusive figurinhas de 
jogadores autografadas, estatísticas impressas sobre a equipe da casa e seus oponentes para a mídia, 
além de material informativo para os portadores de ingressos. 

Além de entregar anotações sobre o jogo, estatísticas dos jogadores e outras informações sobre os 
oponentes, aos jogadores e treinadores, o parque de impressoras Toshiba, de grande renome no setor, 
também entregará documentos fundamentais aos funcionários de quadra do time. Os departamentos de 
marketing e vendas do PPL Center também usam os produtos e-STUDIO para imprimir panfletos e 
sinalização com riqueza de elementos gráficos para mais de 140 eventos anuais realizados nesta nova 
instalação. 

"Estamos muito satisfeitos com nossa parceria com uma empresa de gerenciamento de conteúdo tão 
importante como a Toshiba", declarou Rob Brooks, presidente da equipe Lehigh Valley Phantoms e 
responsável pelo arrendamento geral do centro esportivo PPL Center. "Com a nossa integração ao 
parque de impressoras da Toshiba, agora somos capazes de atender às nossas diversas necessidades de 
gerenciar conjuntos de documentos, seja produzindo documentos vibrantes para os nossos 
departamentos de marketing e vendas ou imprimindo relatórios de recrutamento de talentos e 
estatísticas de oponentes para os nossos jogadores e treinadores." 

"Levando em conta que o centro esportivo PPL Center e a chegada dos Phantoms são os elementos 
fundamentais da revitalização do Lehigh Valley e de Allentown, a Toshiba considera um privilégio 
atender às necessidades de gerenciamento de conteúdo do time de hóquei e da quadra," comentou Jim 
Bingham, vice-presidente para a região leste e gerente geral da Toshiba Business Solutions. "A nossa 
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missão exclusiva é complementar nossa liderança tecnológica prestando o melhor serviço possível para 
ajudar o pessoal dos Phantoms e do centro esportivo PPL Center a produzir documentos de que possam 
se orgulhar." 

Clique para enviar Twitter: Toshiba selecionada como fornecedora oficial de multifuncionais para o time 
profissional de hóquei Lehigh Valley Phantoms e o centro esportivo PPL Center 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, uma empresa da Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que o gerenciamento do 
conteúdo da sua empresa vai muito além de simplesmente fazer cópias. Abrange a administração de 
informações, quer sejam impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as 
principais soluções e produtos do mundo real - apresentando nossos premiados produtos 
multifuncionais e-STUDIOTM ou a inovadora linha de assinatura digital ElluminaTM - para atender a todas 
as suas necessidades de gerenciamento de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger 
informações e diminuir seu impacto ambiental. E se existe algo que possa ser útil agora, para todas as 
empresas e o nosso planeta, é conseguir fazer mais com menos. Para mais informações sobre as soluções 
e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site 
www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube. 

Sobre os Lehigh Valley Phantoms 
Os Phantoms são uma Liga Americana de Hóquei (AHL) afiliada aos Philadelphia Flyers da NHL (Liga 
Nacional de Hóquei), fundada em 1996, jogou suas 13 primeiras temporadas em Spectrum na Filadélfia, 
com sede anterior em Glens Falls, no Estado de Nova York, antes de se transferirem para o centro 
esportivo PPL Center em Allentown, nesta temporada. Os Phantoms venceram dois campeonatos da taça 
Calder Cup e prepararam muitos jogadores que prosseguiram em suas carreiras jogando na NHL. 
Dentre os muitos jogadores famosos que jogaram nos Phantoms estão: Claude Giroux, Danny Briere, 
Mike Richards, Jeff Carter, Sean Couturier, R.J. Umberger, Matt Read, Brayden Schenn, James Van 
Riemsdyk, Ray Emery, Michael Leighton, Zac Rinaldo, Patrick Sharp, Vinny Prospal e Ruslan Fedotenko. 

Os Phantoms firmaram um contrato de 30 anos para jogar no centro esportivo PPL Center em 
Allentown, na Pensilvânia. Já estão à venda os ingressos para os jogos dos Phantoms e pedimos que os 
fãs acessem o website do time em www.phantomshockey.com ou liguem para a sua secretaria pelo 
telefone: (610) 224-GOAL (4625). 

Sobre o centro esportivo PPL Center 
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O centro esportivo PPL Center é uma arena com tecnologia de ponta no centro da cidade de Allentown, 
na Pensilvânia. Com capacidade para mais de 10.000 espectadores em concertos, e mais de 8.500 em 
jogos profissionais de hóquei dos Phantoms, é a maior instalação do gênero da região. O centro 
esportivo PPL Center oferece uma série de serviços, e será a sede de mais de 140 eventos por ano, com 
atrações para todos. Entre elas, jogos dos Phantoms, o time da AHL afiliado aos Philadelphia Flyers da 
NHL, concertos ao vivo, espetáculos para famílias, feiras comerciais, eventos de patinação no gelo, 
esportes juvenis, eventos para escolas secundárias e faculdades, Disney no Gelo, conferências, 
formaturas e muito mais. O centro esportivo PPL Center é, no momento, o principal catalisador da 
revitalização e do crescimento do centro da cidade de Allentown. 
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