
September 29, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

Toshiba ganha o prêmio Bronze Stevie® de 2014 
A empresa garante a honra de melhor produto B-to-B para produto com conscientização ecológica. 

A Toshiba America Business Solutions, Inc. anuncia hoje que ganhou o prêmio Bronze Stevie® de 2014 na 
categoria de melhor produto B-to-B por divulgar o primeiro produto multifuncional do mundo (MFP) 
com incorporação de toner apagável, o e-STUDIOTM306LP/RD30. O prêmio foi apresentado no 12o evento 
anual American Business Awards realizado recentemente em São Francisco. 

A disponibilidade do produto inovador da Toshiba representa uma mudança de paradigma no modo 
como as organizações podem imprimir, bem como promove uma nova era de sensibilidade ambiental 
corporativa. Por meio de seu toner exclusivo, o dispositivo é capaz de apagar imagens e saída de textos e 
permite a reutilização da mesma folha de papel. Ao reutilizar a mesma folha até cinco vezes, os usuários 
reduzem de modo radical o uso de papel ao mesmo tempo em que diminuem as emissões de dióxido de 
carbono (CO2) em até 57 por cento, conforme validado pelo British Standards Institute, uma organização 
global de normas nacionais. 
 
"Temos a satisfação de homenagear a Toshiba por seu pensamento inovador ao desenvolver o único 
produto multifuncional do mundo com toner apagável, que permite a reutilização da mesma folha de 
papel várias vezes", disse Michael Gallagher, presidente e fundador dos prêmios Stevie. "Além disso, 
felicitamos todos os vencedores do Prêmio Stevie, com o nosso agradecimento pela inspiração que suas 
realizações despertaram". 

Os prêmios American Business - abertos a todas as organizações nos Estados Unidos - são um dos 
principais programas de prêmios de negócios da nação. O nome do prêmio, Stevie, é derivado da palavra 
grega para "coroado".  "Ao considerar todos os outros concorrentes para o Stevie deste ano, é algo muito 
especial receber o reconhecimento do nosso MFP ecológico com uma das homenagens mais importantes 
para negócios no país," comentou Bill Melo, diretor de marketing da Toshiba America Business 
Solutions. "Este prêmio é uma confirmação de que a nossa excelente equipe de engenharia busca sempre 
maneiras de se tornar mais robusta ecologicamente". 

Mais de 3.300 nomeações de organizações de todos os tamanhos e em virtualmente todas as indústrias 
foram enviadas este ano para consideração em uma ampla variedade de categorias, inclusive Empresa 
Mais Inovadora do Ano, Equipe de Administração do Ano, Melhor Novo Produto ou Serviço do Ano, 
Programa de Responsabilidade Social Corporativa do Ano e Executivo do Ano, entre outros. Os 
vencedores do prêmio Stevie foram selecionados por mais de 240 executivos de âmbito nacional que 
participaram no processo de julgamento. 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://business.toshiba.com/usa/products/products.jsp?ID=e-STUDIO306LP&site=usa&color=Orange
http://www.bsigroup.com/


A Toshiba ganhou dois outros prêmios Bronze Stevie este ano nas categorias de melhor evento de 
vendas e vídeo corporativo mais criativo e informativo. 

Clique para Tweet: Toshiba ganha o prêmio Bronze Stevie® de 2014 para o primeiro produto 
multifuncional do mundo com toner apagável  
 
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 Fortune Global 500 e 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. 

Sobre a os prêmios Stevie 
Os prêmios Stevie são concedidos em cinco programas: prêmios Stevie para a Região  
Ásia-Pacífico, Negócios Americanos, Negócios Internacionais, prêmios Stevie para Mulheres de Negócios 
e prêmios Stevie para Atendimento aos Clientes e Vendas. Honrando organizações de todos os tipos e 
tamanhos e as pessoas que trabalham nelas, esses prêmios Stevie reconhecem desempenho notável no 
local de trabalho em todo o mundo. Aprenda mais sobre os prêmios Stevie no site 
www.StevieAwards.com. 
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