
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E 
PORTFÓLIO EMPRESARIAL



Fundada em 1989, a OMNI Informática é uma  
Empresa Paranaense que atua na área de tecnologia de informação, sendo uma das 

Primeiras revendas, centro de treinamento e assistências técnicas autorizada Apple no Sul do Brasil. 
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A OMNI Informática é parceira de uma das maiores 
empresas de tecnologia do mundo: a Apple. Somos 
representantes oficiais em vendas de todas as linhas de 
produtos e assistência técnica autorizada há mais de 10 
anos, sendo uma das poucas empresas no Brasil a receber 
o título de Premium, como reconhecimento máximo do 
fabricante pelos serviços prestados dentro do padrão Apple 
de exigência.  

SOBRE



VALORES

VISÃO Nosso foco é solucionar o problema do 
cliente, sendo tanto pessoa física  quanto 

jurídica, para deixar a tecnologia ao alcance 
de todos. 

Acompanhando sempre o rápido avanço da 
tecnologia, a OMNI Informática busca 
permanentemente o estudo e aprendizado 
de novas tecno log ias , t écn i cas e 
metodologias para oferecer o melhor a 
nossos clientes. 

O compromisso com o meio ambiente, 
seguindo as normas locais e internacionais.

Valorização humana, com reconhecimento de 
clientes, colaboradores e fornecedores.



"Qualidade, é cumprir o 
prometido."



ESPECIALIDADES

Somos Centro de Serviço Autorizado e Revenda 
Autorizada Apple. Prestamos assistência Técnica  para 
toda a linha de iPhone, Macbook, iMac, AirPods, iPad, 
Apple TV, Apple Watch e acessórios.
Especialistas em treinamentos de software específicos da 
linha Apple, Adobe, Autodesk, Corel, Avid, Pacote Office e 
Drone. 



OMNI CORPORATIVO

Maior produtividade, melhor retorno sobre o 
investimento, total compatibilidade com as 

principais ferramentas do mercado e integração 
entre dispositivos e colaboradores. São muitos os 
benefícios que o Mac, iPhone, iPad, Apple Watch 

e AirPods podem trazer para a sua empresa. 
Conheça as soluções da OMNI Corporativo, e 

conte conosco para acelerar os negócios de sua 
empresa.



Clientes



        Parceiros



Contatos

OMNI Informática Curitiba/PR - (41) 3888-7679 
OMNI Informática Londrina/PR - (43) 3027-7679 
OMNI Informática Natal/RN - (84) 3025-7679 
OMNI Informática Recife/PE - (81) 3877-7679 
OMNI Informática Aracaju/SE - (79) 2106-7679


