
 
 

App Incrível Porto iPad usa solução eBook Framework da Xpand IT  

A Xpand IT em parceria com a Media Capital Multimédia lançou no dia 1 de Junho a App para iPad, 

Incrível Porto – Livro de Época 2010/11. Trata-se de uma App paga que alcançou o primeiro lugar entre 

os livros para iPad comprados em Portugal, poucas horas após o seu lançamento.  

Esta App apresenta um design bastante atractivo direccionado fundamentalmente para iPad, através de 

uma navegação intuitiva e prática que possibilita ao utilizador desfrutar de toda a informação 

disponível. 

Após uma época de grande sucesso do futebol português na Liga Europa, atingindo o ponto mais 

elevado com a presença de duas equipas na final, esta App surge como uma homanagem ao trajecto das 

equipas nacionais, especialmente ao F.C. Porto que obteve a conquista da prova. 

O Incrível Porto – Livro de Época 2010/11 espelha de uma forma exclusiva a brilhante campanha do F.C. 

Porto na Liga Europa, com informação detalhada, fotos e vídeos em alta definição para reviver no 

futuro.  

É uma App inovadora no universo português, extremamente interactiva que elevada a um nível bastante 

acentuado e considerável o que é feito em Portugal no que respeita às Apps Mobile.  

Toda a solução foi implementada usando o produto eBooks Framework desenvolvido pela Xpand IT, 

sendo esta uma das suas ofertas na área mobile marketing. Além das tradicionais funcionalidades 

disponibilizadas, esta solução destaca-se pela facilidade de implementação e baixo custo, levando a uma 

fácil adopção por parte das organizações. 

A Xpand IT está uma vez mais associada ao lançamento de uma App de sucesso, contribuindo desta 

forma para o que de melhor se faz neste segmento e reforçando o seu estatuto de empresa especialista 

em aplicações de mobilidade. 

Sobre a Xpand IT   

A Xpand IT nasceu em 1993 com o objectivo de ser uma empresa sólida e uma marca inovadora no mercado das 
telecomunicações. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta, e é agora reconhecida pelo seu profundo 
conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência". De empresa local passou a empresa global, com projectos 
em todos os sectores de actividade e em países como Portugal, Espanha, Bélgica, Irlanda, Índia, Estados Unidos, 
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Em todos eles trabalha com o Cliente e não para o Cliente.  
 
Para mais informações visite www.xpand-it.com .  
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