TEL-NT NOMEIA NOVO DIRETOR GERAL PARA SUAS OPERAÇÕES NO BRASIL
Tel-NT contrata Luiz Rosa para dirigirr o maior laboratório de reparos multi-vendor da América Latina,
localizado em Valinhos – SP, Brasil.
Valinhos, Brasil – 3 de Junho de 2010 – Tel-NT, subsidiária da Telmar Network Technology, nomeou Luiz
Rosa como Diretor Geral de sua operação no Brasil. Rosa também representará a Tel-NT em sua vasta
base de clientes no mercado de telecomunicações da América Latina.
Antes de ingressar na TEL-NT, Luiz Rosa, primeiro CTO no mercado de telecomunicações brasileiro,
com mais de 25 anos de experiência no mercado, prestou serviços de consultoria à JDSU, atuou como
Vice-Presidente Executivo da Option Telecom e Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da
Lucent Technologies - Campinas.
“Estamos orgulhosos que Luiz Rosa se juntou à Tel-NT como novo Diretor Geral das nossas operações
no Brasil.”, disse Steven Pickett, presidente e CEO da Telmar. “O extenso conhecimento e experiência
de Luiz Rosa no mercado de telecomunicações ajudarão a Tel-NT a manter seu crescimento não só na
América Latina, mas em todo o mundo, como líder em reparos multi-vendor,soluções em gerenciamento
de sobressalentes e serviços.”
A Tel-NT fornece soluções que extendem a vida de equipamentos e aumentam a eficiência operacional das
redes. Contando com instalações de primeira linha em Valinhos-SP, a Tel-NT possui um amplo portfólio de
reparos, e realiza testes em ambientes reais. Além de fornecer serviços de gerenciamento de sobressalentes,
professional services e fornecimento de equipamentos para o mercado de telecomunicações da América
Latina.
Para saber mais sobre os serviços de reparo multi-vendor da Tel-NT, faça um tour virtual por suas
instalações em Valinhos – SP – Brasil.
Sobre a Tel-NT
Tel-NT é uma subsidiária da Telmar Network Technology, que entrega soluções para manutenção das
redes de telecomunicações, gerenciamento de sobressalentes e fornecimento de equipamentos. A empresa
é comprometida em manter os mais elevados padrões de qualidade nos serviços e produtos oferecidos aos
seus clientes na América Latina.
Para informações adicionais sobre a Tel-NT, visite www.tel-nt.com.br
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