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Tranquilidade para pessoas que viajam para os EUA com um novo serviço inovador de aluguel de
smartphone
Miami, Florida (janeiro de 2014) – Os viajantes internacionais aprendem da maneira mais difícil que o
uso de seus celulares fora de seu país de origem é uma experiência muito cara. A Handprint
Corporation criou a solução para ficar conectado sem gastar muito durante uma viagem para os EUA. A
Handprint anunciou o lançamento do TravelSmart Telefone e GPS, um novo produto inovador de aluguel
de smartphones com chamadas e textos ilimitados, além de dados 4G ilimitados, a uma tarifa fixa de
US$ 6,99 por dia.
Com o TravelSmart, o objetivo da Handprint é oferecer os viajantes estrangeiros nos EUA, uma
alternativa simples, de baixo custo, e conveniente para a despesa de roaming e a complexidade das
alternativas existentes de roaming. Uma pesquisa recente com viajantes internacionais para os EUA
mostrou que mais de 80% desligam seus telefones ou arriscam incorrer altas tarifas de roaming.
"Durante muito tempo os viajantes tiveram que escolher entre seu telefone e sua conta de telefone,
enquanto eles viajam para o exterior, é por isso que criamos esta oferta imbatível, " disse Andre do
Valle, presidente da Handprint." Os viajantes para os EUA recebem um celular excelente e fácil de usar
entregue em seu hotel de forma gratuita, que pode ser usado por quanto tempo quiserem a uma tarifa
fixa diária que é uma fração de outras opções de conectividade. Eu desafio qualquer um a encontrar
uma alternativa mais conveniente e econômica ."
Viajantes internacionais com destino aos EUA podem reservar seus celulares de aluguel TravelSmart
diretamente com seus agentes de viagens ou visitando o site www.handprint.me . O telefone será
entregue gratuitamente em seu hotel nos EUA ou endereço particular, e estará esperando por eles
quando chegarem. Com um compromisso mínimo de apenas dois dias e garantia de satisfação ou
devolução de dinheiro, a Handprint espera ajudar os viajantes a se sentir à vontade e em controle de
sua conta de celular enquanto viajam nos Estados Unidos.

"Você economiza tempo e dinheiro reservando seu hotel e aluguel de carro antes de viajar, agora você
pode reservar o seu celular também," disse do Valle. "O que oferecemos é tranquilidade - a garantia de
que você pode ficar conectado, consultar um mapa, fazer chamadas e postar suas fotos de férias em
mídias sociais como o Facebook ou o Twitter, sem se preocupar com uma conta enorme esperando por
você em casa. Eu realmente acredito assim sua viagem vai ser melhor, e se por algum motivo você não
estiver completamente satisfeito devolveremos o seu dinheiro, sem questionar."

Sobre Handprint Corporation
A Handprint Corporation é uma empresa de tecnologia de viagens sediada em Miami, atendendo a
viajantes internacionais que vêm para os Estados Unidos. A Handprint também trabalha com clientes de
negócios na indústria de turismo, incluindo hotéis, locadoras de automóveis e agências de viagens,
fornecendo soluções personalizadas de software em smartphone, hardware e gerenciamento de frota
móvel. Para informações adicionais, visite www.handprint.me .

