Biamp nomeia um novo Distribuidor no Brasil
Lecran Tecnologia passa ser o novo Distribuidor Master para os produtos Biamp
no Brasil
São Paulo, Brasil (Novembro 2018) – www.biamp.com – A Biamp, fornecedora líder e
inovadora em soluções de distribuição de mídia para as mais sofisticadas instalações de
áudio e vídeo profissional, designou a Lecran Tecnologia como o Distribuidor Master dos
produtos Biamp no Brasil.
A Lecran Tecnologia é um Distribuidor de alto padrão de equipamentos de Alta
Tecnologia em Áudio e Vídeo no Brasil com cobertura nacional. Tem como missão
construir relações duradouras com seus clientes, fornecendo serviços de excelência com
integridade e ética, além de produtos de alta qualidade e competitividade. Além disso, a
Lecran fornece serviços de suporte técnico, manutenção e treinamento para as revendas
credenciadas que desejam oferecer a mais moderna tecnologia, aumentando a
capacidade de projetar, integrar e instalar sistemas que atendam os requisitos dos
clientes finais.
“É com satisfação que anunciamos esta nova parceria, criando novas oportunidades para
os profissionais de AV no Brasil”, disse Ernesto Montanez, Gerente Regional América
Latina. “Estamos muito satisfeitos com a designação da Lecran Tecnologia como
distribuidor master dos produtos Biamp. Tenho certeza que esta parceria possibilitará
aos clientes brasileiros uma experiência superior com a qualidade dos produtos e
soluções Biamp, tais como Tesira, Nexia, Vocia, Audia e Devio”.
“Nós estamos imensamente orgulhosos por termos sido escolhidos para representar a
Biamp no Brasil”, disse Marcel Briant, Diretor da Lecran Tecnologia. “As soluções da
Biamp complementam perfeitamente nosso portfólio de produtos com marcas de alta

categoria e qualidade. Com esta inclusão, a Lecran passa a fornecer a linha completa de
dispositivos para Conferências, Colaboração, Controle e Automação, Paging, Educação
e Eventos. Esperamos atender nossos clientes com nossa operação no Brasil e em
Miami”
Para mais informações, visite por favor Lecran Tecnologia e Biamp.
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About Biamp
Biamp Systems, LLC is a leading provider of innovative, networked media systems that power
the world’s most sophisticated audio/video installations. The company is recognized worldwide
for delivering high-quality products and backing each one with a commitment to exceptional
customer service.
Biamp is dedicated to creating products that drive the evolution of communication through sight
and sound. The award-winning Biamp product suite includes: Tesira® media system for digital
audio and video networking, Devio® collaboration tool for modern workplaces, Audia® digital
audio platform, Nexia® digital signal processors, and Vocia® networked public address and
voice evacuation system. Each has its own specific feature set that can be customized and
integrated in a wide range of applications, including corporate boardrooms, conference centers,
huddle rooms, performing arts venues, courtrooms, hospitals, transportation hubs, campuses
and multi-building facilities.
Founded in 1976, Biamp is headquartered in Beaverton, Oregon, USA, with additional
engineering operations in Brisbane, Australia and Rochester, New York. For more information
on Biamp, please visit www.biamp.com.
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