
Não importa aonde... 

VH TELECOM, soluções em cobertura celular 



A VH TELECOM está presente no mercado de telefonia celular desde 2001, oferecendo 
soluções inovadoras para seus milhares de clientes espalhados pelo Brasil. 
 
Como único fabricante nacional de Reforçadores Celulares, a VH TELECOM tem o 
prazer de atender aos mais variados seguimentos:  
 
• Operadoras de Telefonia Celular 
• Empresas Estatais 
• Indústrias dos mais variados portes 
• Usinas 
• Agronegócio 
• Redes varejistas 
• Hotéis e Resorts 
• Mineradoras 
• Consumidor Final 
 
Com uma ampla linha de Reforçadores homologados pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, podemos oferecer soluções completas de cobertura 
celular, tanto em áreas urbanas como rurais. 

 

Quem somos? 



Em casa, na cidade ou no campo: 
comunicação de qualidade é essencial. 

A solução adequada a sua necessidade 



Vivemos em um mundo conectado, e a exclusão digital ou ausência de um sinal 
celular de qualidade podem implicar em muitos prejuízos pessoais e materiais. 
 
São oportunidades de negócios, informações importantes, relacionamentos pessoais e 
profissionais, entretenimento e qualidade de vida. Tudo isso pode ser comprometido 
pelo simples fato de não termos acesso a uma cobertura celular adequada. 
 
Ao longo dos últimos 14 anos a VH TELECOM se especializou em conectar pessoas, 
não importa aonde, desde de sua casa na cidade ou no campo, até sua loja ou 
escritório. 
 
Com uma completa linha de produtos, podemos oferecer uma solução adequada ao 
seu problema, com o melhor custo benefício, garantindo a você segurança e 
confiabilidade.   

Como assim? 



Seus negócios não podem ser  
prejudicados por falta de sinal... 

A segurança e confiabilidade que você precisa 



Em um mercado cada vez mais competitivo, oportunidades não podem ser desperdiçadas.  
Sua empresa precisa ter um canal constante e confiável com seus clientes e fornecedores. 
Em muitos casos essa necessidade é uma questão de sobrevivência. 
 
Com uma equipe de técnicos e engenheiros especializados, podemos oferece à sua 
empresa, desde o projeto até a instalação. 
 
Sendo o único fabricante nacional de Reforçadores de sinal celular, a VH TELECOM possui 
os seguintes diferenciais: 
 

• Os mais elevados padrões de qualidade na fabricação de nossos produtos 
• Garantia de Fábrica de 1 ano 
• Assistência Técnica permanente 
• Garantia de Reposição de peças por 5 anos 
 

Através da capacitação permanente, respeito e confiabilidade,  VH TELECOM tem o 
compromisso constante em atender a um número cada vez maior de clientes espalhados 
pelo Brasil. 

 
 

 

Quanto vale uma oportunidade? 



Não importa o tamanho do seu problema, 
nós podemos te ajudar. 

Compromisso com nossos clientes... 



Se você precisa de um sinal celular de qualidade em áreas maiores como galpões 
industriais , lojas de departamentos, hotéis ou fazendas. A VH TELECOM pode te 
ajudar. 
 
Além de investir em qualidade e capacitação, a VH TELECOM possui as mais 
modernas ferramentas de análise e diagnóstico de sistemas de cobertura. 
Instrumentais de última geração que proporcionam total confiabilidade, desde o 
levantamento de dados,  dimensionamento, instalação, até os testes finais de 
aceitação da obra.  
 
Itens indispensáveis que garantem a qualidade dos  cabos montados in loco, e demais 
acessórios, eliminando o risco de falhas, perdas, ou qualquer problema que possa 
comprometer a performance do sistema. 
 
 
 
 
 
 

 

E agora? 



Seja mais um cliente atendido por nossas soluções 

Seja mais um caso de sucesso... 



Nossa equipe está a sua disposição, 
entre em contato conosco. 

Ariana Santos  
Consultor de vendas 

Tel: 11-5589.0909 – Ramal: 207 
ariana@vhtelecon.com.br  

Skype: Vendas_VHT 

Felipe Freitas 
Coordenador de vendas 

Tel: 11-5589.0909 – Ramal: 205 
Felipe.freitas@vhtelecon.com.br 

Skype: Vendas_VHT 

VHT Fabricação e Comércio de Equipamento de Telecomunicação Ltda  
Rua José Fava, 27 - Aeroporto - São Paulo  

55 11 5589-0909 
vhtelecon.com.br 
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