
    
                                                                                                              

JP.DI DISTRIBUI MSI EM PORTUGAL 

PORTO, 27 de setembro de 2018 

A jp.di conta com uma nova marca no seu portefólio: a MSI.  

A Unidade de Negócio Distribuição da JP Sá Couto passa a ser a distribuidora oficial 

em Portugal daquela que é uma das grandes marcas de TI mundiais com foco em 

produtos gaming e profissionais de gama alta. 

“A jp.di continua focada na otimização do seu portefólio com a integração de 

marcas estratégicas e referências do mercado mundial como é o caso da MSI” 

refere Ricardo Ferreira, Diretor Geral da jp.di. 

A integração da MSI no portefólio surge também pela vontade do cliente. “Ouvimos 

de forma atenta e próxima os nossos clientes e percebemos o interesse dos 

mesmos em relação a produtos MSI, nomeadamente sentimos o seu interesse em 

aliar a fidelização  à marca com a fidelização ao seu distribuidor preferencial”, 

conclui Ricardo Ferreira. 

Tiago Teixeira, Business Development Manager da MSI Iberia refere que 

“recentemente, e a nível mundial, temos registado crescimentos anuais 

importantes. E para apoiar o desenvolvimento da marca em solo português, a MSI 

não poderia deixar de contar com um referente na distribuição IT em Portugal 

como a jp.di. Este passo será muito relevante para a marca no futuro mais 

próximo, em que temos como objetivo a liderança em cada um dos segmentos já 

presentes e a ampliação da oferta a novas linhas, privilegiando o canal online e o 

retalho”. 

# # # 

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.  

Sobre a MSI 

Fundada em 1986 como fabricantes de motherboards, a MSI é, hoje um dia, uma das grandes marcas de TI 

mundiais com foco em produtos gaming e profissionais de gama alta. O ecossistema de produtos MSI 

abrange várias gamas e a sua presença geográfica está concentrada na Europa, Sudoeste Asiático e América 

do Norte. Para o território português, a MSI conta com um escritório ibérico localizado em Barcelona, mas 

com suporte local. 
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