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jp.di  ELEITA DISTRIBUIDORA ELITEGROUP PARA O 

MERCADO EUROPEU 

PORTO, 19 de janeiro de 2017 

 

A Elitegroup Computer System (ECS), um dos maiores fabricantes mundiais de motherboards, 

mini-PC’s, notebooks e dispositivos móveis, selecionou a jp.di como distribuidor para o mercado 

europeu.  

A multinacional com sede em Taiwan pretende reforçar a sua expansão mundial, reconhecendo 

a portuguesa jp.di como o parceiro estratégico do desenvolvimento de negócio na Europa. O 

acordo prevê a distribuição de produtos como motherboards e mini-PC’s da Elitegroup por parte 

do distribuidor português. 

Ricardo Ferreira, Diretor Geral da jp.di, afirma que este “é um avanço lógico resultante de uma 

longa e boa relação da jp.di e Elitegroup. Este acordo espelha a nossa estratégia de crescimento 

nacional e internacional, e o reforço da imagem jp.di como distribuidor preferencial, 

dinamizador de negócio e criador de valor para todos os clientes e parceiros.” 

“Ficamos satisfeitos por ver reconhecida a nossa capacidade e simplicidade de execução.”, 

conclui Ricardo Ferreira. 

Steve Tien, Channel Product Sales Manager da Elitegroup, salienta que “a jp.di e a ECS tem um 

histórico de parceria sólido e de sucesso. Ao selecionarmos a jp.di como distribuidor para a 

Europa, estamos a reconhecer que é o parceiro certo, com a network e os canais de distribuição 

mais indicados para o nosso fortalecimento do nosso crescimento internacional.” 

 

# # # 

Sobre a jp.di 

Fundada em 1989, a jp.di conta com quase três décadas de experiência na distribuição das mais 
prestigiadas marcas de informática e eletrónica. Inserida no jp.group, a jp.di tem-se afirmado como o 
parceiro de negócio preferencial, através de uma relação de proximidade, de um atendimento especializado 
e personalizado, de um portefólio alargado de soluções e de um nível de serviço de excelência.  

www.jpdi.pt  

Para mais informações: 

Pedro del Rio (BloomCast) 
+351 962 066 062  

Helder Miranda (jp.di) 
helder.miranda@jpdi.pt 
+351 933 001 204. 
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