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Xpand IT torna-se parceira Sitecore
No seguimento de outras parcerias de sucesso já estabelecidas, a Xpand IT tornou-se parceira da
Sitecore, com o objetivo de ajudar cada vez mais empresas a criarem as melhores experiências para
os seus clientes através de uma estratégia multicanal.
A Xpand IT, empresa global com especialização nas áreas de Mobilidade Empresarial, Big Data,
Business Intelligence e Enterprise Middleware, anuncia oficialmente a parceria com a Sitecore, empresa
líder no Quadrante Magico da Gartner para Web Content Management nos últimos 7 anos. Para atingir
o estatuto de parceiro, a Xpand IT formou uma equipa especializada na tecnologia e definiu um
conjunto de iniciativas que têm como objetivo promover a tecnologia no mercado nacional. O
objetivo, à semelhança do que acontece já com outras tecnologias, é desenvolver um conjunto de
projetos de referência locais que, pela sua importância, ganhem visibilidade global – e com isso
permitam expandir a abrangência da Xpand IT para outros mercados, fruto da especialização e knowhow demonstrados.
Para Sérgio Viana, Partner & Microsoft Solutions Lead da Xpand IT, “Sempre que definimos uma nova
tecnologia como área de aposta, analisamos a sua proposta de valor para garantir que é algo
diferenciador e que mais ninguém oferece. Foi este o caso com a Sitecore, uma vez que é uma
tecnologia que nos permite endereçar os desafios de uma estratégia multicanal através de uma
plataforma tecnológica. Mais ainda, o Sitecore é uma plataforma focada na melhoria da experiência
do utilizador e na sua relação com as marcas, independentemente do canal utilizado – o que faz com
que estes projetos permitam ter uma visão integrada do cliente e das suas interações com a marca,
usando este conhecimento para personalizar e otimizar cada um destes momentos de contacto.
Estamos confiantes daquilo que seremos capazes de atingir em conjunto, não só em Portugal, mas
também noutros países.”

XPANDIT
Na Xpand IT inspiramos pessoas e organizações a alcançarem resultados de excelência. Apostamos na especialização tecnológica como
eixo diferenciador para a criação de valor de negócio. Como empresa global, especialista em BI & Analytics, Big Data, Enterprise
Middleware, Mobilidade Empresarial, Colaboração e Desenvolvimento de Software, temos uma vasta oferta de produtos e serviços
usados nas principais empresas da Fortune 500. Com uma postura de honestidade e cooperação com mais de 1000 clientes em 58 países,
incluindo Porsche, Nike, Vodafone, Lufthansa ou IBM a Xpand IT é reconhecida pelo seu profundo conhecimento tecnológico e "Paixão
pela Excelência".

Para Hugo Lebre, Sales Director da Sitecore, “Acreditamos no valor que o Sitecore tem enquanto
plataforma que permite conhecer melhor os clientes que interagem com cada marca, mapeando cada
momento na sua customer journey. É com muito prazer que acolhemos a Xpand IT no nosso
ecossistema de parceiros, e estamos certos de que o foco da empresa na excelência tecnológica e na
diferenciação contribuirão para o aumento do número de clientes Sitecore em Portugal.”
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