
September 10, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

A Toshiba passa a ser a fornecedora oficial de produtos 
multifuncionais para o Pittsburgh Steelers 
Time da NFL integra os produtos e-STUDIO da Toshiba em todas as suas instalações 

A Toshiba America Business Solutions anuncia hoje que passou a ser a fornecedora oficial de produtos 
multifuncionais (MFP) para o Pittsburgh Steelers. A equipe da NFL (National Football League) está 
integrando agora os produtos premiados e-STUDIOTM da Toshiba nas quatro principais instalações da 
organização: as instalações de treinamento do Steelers, o galpão da loja comercial Steelers Sideline 
Store, o campo de treinamento na Faculdade de Saint Vincent em Latrobe, na Pensilvânia, e o estádio de 
Heinz Field. 

"O Pittsburgh Steelers tem orgulho do nosso relacionamento com a Toshiba, já que a sua linha de 
produtos e o nível de serviços se encaixam muito bem em nossos objetivos", declarou Ryan Huzjak, 
diretor de parcerias e vendas no Pittsburgh Steelers. "Sabemos que podemos contar com a Toshiba para 
entregar serviços de qualidade para campeões o tempo todo". 

No estádio do Heinz Field, os funcionários do Steelers estão utilizando as impressoras multifuncionais 
da Toshiba no departamento de marketing, bilheteria e nos camarotes de imprensa para imprimir 
informações no dia de jogo, como, por exemplo, as estatísticas de cada jogador e as classificações no 
campeonato. Os produtos e-STUDIO da Toshiba estão produzindo blocos com diagramas das jogadas e 
cartões de instruções de armação do jogo para os treinadores e jogadores nas instalações de 
treinamento do Steelers.  

Com acesso a qualquer hora aos MFPs da Toshiba durante o treinamento no campo da Faculdade de 
Saint Vincent, os treinadores, jogadores e dirigentes da equipe do Steelers podem agora desempenhar as 
suas necessidades de gerenciamento o dia todo, enquanto se preparam para a temporada de 2014. Ao 
integrar os produtos e-STUDIO dentro do galpão de estoque das lojas e cinco estabelecimentos de varejo 
locais Steelers Sideline Store, a Toshiba dará também apoio à operação de varejo da equipe. 

"A Toshiba está animada por apoiar uma organização desportiva tão famosa e bem-sucedida como o 
Pittsburgh Steelers", comentou Mark Chepkevich, presidente da Toshiba Business Solutions para a 
região leste. "Antecipamos com satisfação a continuidade da nossa parceria com o Steelers e a entrega 
da solução de gerenciamento de conteúdo abrangente que o Steelers precisa". 
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS), uma empresa 
independente da Toshiba Corporation e uma empresa Fortune Global 500, é a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que a administração de seu 
conteúdo de negócios vai além de fazer cópias. Abrange a administração de informações, 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 lidar com todas as suas necessidades de 
administração de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu 
impacto ambiental. E se existe algo que pode ser útil agora para todas as empresas e o nosso planeta é 
conseguir fazer mais com menos. Para obter 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. 
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