
 

 
 

MAINROAD COMUNICA NA TSF 
 
 

Lisboa, 24 de Novembro de 2008 – A Mainroad, empresa de tecnologias de 
informação da Sonaecom, vai apostar na publicidade de rádio, com a realização de 
uma campanha publicitária na TSF. 
 
A conjuntura económica actual e futura apresenta-se como um grande desafio de 
gestão para todas as empresas e organizações, tornando-se imprescindível a redução 
de custos. Neste sentido, a Mainroad lança vários spots, que marcam presença na TSF 
até 14 de Dezembro, e que têm como prioridade promover a redução e controlo de 
custos operacionais ao optar pelo outsourcing da gestão das tecnologias da empresa. 
 
“A TSF foi a rádio escolhida por ser a que mais se adequa à mensagem que estamos a 
transmitir. É também a rádio que melhor atinge o nosso público-alvo, como sejam 
gestores e administradores de empresas”, declarou Paula Roque Esteves, directora de 
marketing da Mainroad. 
 
 
 

### 
 
Sobre a Mainroad 
 
A Mainroad é líder em Portugal em soluções e serviços de alta disponibilidade e 
continuidade dos negócios dos seus Clientes. 
Decorrente da sua focalização nas necessidades dos Clientes cujos negócios estão 
extremamente dependentes dos sistemas e tecnologias de informação, a Mainroad 
adopta as melhores práticas de implementação, gestão e suporte de plataformas de 
IT nas soluções e serviços que fornece, nas áreas de IT Service Management, IT 
Managed Services, Security, Business Recovery e ITIL Consulting, apoiadas nos seus 
Datacentres próprios. 
 
Os Datacentres da Mainroad estão separados geograficamente por uma distância de 
300 km e integram infra-estruturas redundantes especializadas no alojamento e 
operação de sistemas que necessitem de elevada disponibilidade. 
 
A experiência e know-how dos profissionais da Mainroad serve mais de 1000 servidores 
críticos e 8.000 dispositivos, em mais de 300 localizações em Portugal e em vários países 
do mundo. 
 
A Mainroad é uma empresa certificada na norma ISO 9001:2000 e membro fundador 
do itSMF Portugal – IT Service Management Forum 
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