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CQ AMATEUR RADIO TERÁ
EDIÇÃO EM PORTUGUÊS
Após vários meses de negociação,
temos a grata satisfação de anunciar que
os radioamadores brasileiros passarão a
contar com uma edição em português da
famosa revista americana CQ Amateur
Radio.

5/2011 [27 Maio]

FENARCOM 2011 É DIVULGADA
EM DAYTON
Aproveitamos a maior feira mundial de radioamadorismo para fazer a divulgação da FENARCOM 2011
entre os empresários e os visitantes.

O negócio foi fechado no último
sábado (21) durante a Hamvention em Dayton, Estados
Unidos e a reunião contou com a participação do Sr. Richard
A. Ross, K2MGA (presidente da CQ), Sr. Moseson, W2VU
(diretor editorial), Sr. José Rocha Martins e Erwin, PY2QI da
Radiohaus.
A CQ brasileira será publicada bimestralmente pela
Radiohaus e a primeira edição deverá sair por volta de
agosto. A editora responsável pela CQ passará todo o
conteúdo da versão original em formato digital
simultaneamente à edição americana e teremos a liberdade
de traduzir artigos originais bem como produzir matérias
com conteúdo nacional.

Durante os três dias da Hamvention distribuímos mais
de 6.000 folhetos informativos para os visitantes e outros
500 folhetos preparados para atrair expositores
internacionais para a Fenarcom que será em novembro.
Os folhetos estavam disponíveis nos estandes da Icom
America, Impex-Radiohaus, MFJ e Prostar, bem como nas
mesas das áreas de refeições.
A idéia foi muito bem recebida e já estamos
conversando com algumas empresas interessadas no
mercado brasileiro.

Martins, Richard A. Ross (K2MGA), Richard S. Moseson (W2VU)
e Erwin (PY2QI) fechando o acordo para publicação da CQ.

VISITAS ILUSTRES
Recebemos nos dias 9 e 10 de maio a visita do Sr. Bob
Carey (vice-presidente) e Gustavo Troconis da Icom
America.
Na ocasião foi assinado o novo contrato de distribuição
da marca ICOM no Brasil e foram discutidos assuntos de
interesse das duas empresas.

Na noite de sábado fomos convidados para o tradicional
jantar oferecido pela CQ Magazine, que reuniu mais de 200
empresários e representantes de grandes empresas do
segmento de radiocomunicação dos EUA.
Na oportunidade a Radiohaus foi parabenizada pela
corajosa iniciativa de publicar a revista no Brasil.
Em breve montaremos um time de colunistas brasileiros
e estaremos anunciando o lançamento do primeiro
exemplar.
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DAYTON COMO EXPOSITOR: UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
A Radiohaus teve sua primeira experiência no mercado
internacional, que foi muito proveitosa e que certamente
trará bons frutos.
Participamos pela primeira vez como expositores na
Hamvention de Dayton, Estados Unidos, de 20 a 22 de maio.
Montamos um estande básico de 9m² em conjunto com a
empresa americana Impex Technology, onde pudemos
mostrar e vender as antenas brasileiras fabricadas pela
Steelbras, além de baterias e alguns acessórios.

RESULTADO DO SORTEIO

Foi exportado do Brasil para Miami um lote de 300 kg de
antenas. Na terça-feira (17) seguimos com um furgão de
Miami para Dayton, Ohio, que fica a quase 2.000 km de
distância. Foram 20 horas de viagem em modernas e largas
estradas que pareciam um tapete (e sem pedágio!).

Erwin (PY2QI), Martins e Ray Novak (N9JA)
da ICOM America

O saldo de nossa visita a Dayton e da participação como
expositor foi muito positivo e certamente é só o começo de
um novo trabalho que começa a ser realizado para atender o
mercado americano.

RADIOHAUS IMPORTARÁ ALINCO
A Alinco é mais uma importante marca que passará a ser
importada e vendida pela Radiohaus.

Na quinta-feira à tarde já estávamos com o estande
montado no North Hall, ajudados pelo Ricardo e Henrique da
Steelbras.
Na noite de quinta-feira participamos do jantar oferecido
pela ICOM America aos distribuidores dos Estados Unidos,
onde pudemos encontrar várias pessoas da Icom e outros
amigos comerciantes dos EUA.
O ponto alto do jantar foi a banda formada por vários
distribuidores da ICOM que tocaram vários sucessos da
música country e pop americana.

Fechamos mais essa importante parceria durante a
Hamvention de Dayton para a comercialização da marca
Alinco no Brasil.
Em breve iniciaremos o processo de homologação dos
rádios Alinco junto a Anatel e a primeira importação de rádios
transceptores e receptores está prevista para chegar em
julho/agosto.
Assim passamos a oferecer mais uma opção de
qualidade para o mercado nacional.

