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Toshiba homenageia a maior distribuidora internacional, a Ranko S.A.  

 
BUENOS AIRES, Argentina (17 de agosto de 2015) — Pela contribuição para o aumento das 

vendas e do reconhecimento de sua marca na Argentina ao longo das duas últimas décadas, a 

Toshiba America Business Solutions prestou homenagem à sua maior distribuidora 

internacional, a Ranko S.A. O vice-presidente sênior de vendas da Toshiba para as Américas, 

Larry White, e o diretor internacional de vendas da Toshiba, Adrian Fuentes-Sanabria, 

entregaram a premiação ao presidente e diretor executivo da Ranko, Rodolfo Paskvan, durante 

a reunião nacional da distribuidora de equipamentos de escritório, em Buenos Aires, Argentina, 

no dia 19 de maio.   

  Após o início da parceria com a Ranko em 1994, as vendas do reconhecido portfólio de 

produtos multifuncionais (MFPs) e-STUDIO™ e de soluções de documentos em rede da 

Toshiba aumentaram significativamente na Argentina.  Embora a economia do país  

sul-americano tenha enfrentado desafios durante esse período, a Ranko apresentou um 

sucesso contínuo.  Desde o ano fiscal de 1994, as vendas de produtos e serviços da Toshiba 

efetuadas pela Ranko aumentaram mais de 130%.  Considerando os últimos cinco anos fiscais 

(de 2010 a 2014), a receita geral da Ranko teve um crescimento de quase 60%, chegando a 

US$ 20 milhões no ano de 2014.     

“Somos muito afortunados e gratos pelos 20 anos de parceria com a Ranko”, afirmou 

White.  “Partindo do reconhecimento restrito da marca na Argentina no início de nossa parceria, 

Rodolfo e toda sua equipe expandiram quase que sozinhos a presença da nossa empresa e 

aumentaram o volume de vendas exponencialmente no país.” 
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“Quando começamos a empresa, nosso objetivo principal era encontrar um parceiro de 

tecnologia proeminente, capaz de equipar nossos clientes com um conjunto de equipamentos 

de impressão otimizado e de primeira linha”, disse Paskvan.  “Quando surgiu a oportunidade 

com a Toshiba, nós sabíamos que tínhamos encontrado um parceiro, e esse relacionamento só 

fez prosperar desde então.” 

Com 120 revendedores em toda a Argentina, a Ranko tem atualmente 500 grandes 

contas em sua carteira, incluindo muitas das principais empresas dos setores de bancos, 

energia e tecnologia do país.    
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Sobre a Toshiba America Business Solutions 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma empresa 

independente da Toshiba Corporation, componente da Fortune Global 500 e oitava maior fabricante de 

equipamentos eletrônicos integrados do mundo.  A TABS fornece soluções de impressão, digitalização e 

cópia, serviços gerenciados de documentação e sinalização digital para empresas de todos os 

tamanhos. 

As premiadas copiadoras e impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, 

com a segurança exigida pelas empresas. Complementando suas ofertas de hardware, a Toshiba 

oferece um conjunto completo de serviços de fluxo de trabalho, captura e proteção de documentos, 

incluindo o Encompass™, seu aclamado programa de serviços gerenciados de impressão. O Encompass 

permite que os clientes reduzam o volume de impressão, otimizem o fluxo de trabalho e aumentem a 

eficiência energética.  

As ofertas de sinalização digital do Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software e 

os serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital estáticas e interativas. A 

TABS fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação e 

gerenciamento de projetos, bem como financiamento para soluções que envolvem desde uma única tela 

até as maiores arenas e estádios.  

A TABS é composta por cinco divisões: a Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, a 

Divisão de Produtos de Toner, a Divisão de Engenharia de Soluções de Documentos, a Divisão 

Internacional e a Toshiba Business Solutions (TBS), subsidiária integral da TABS, que opera uma rede 

de concessionárias de equipamentos de escritório localizadas em todos os Estados Unidos. 
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