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Xpand IT lança serviço de criação de Mobile Apps em 5 minutos 
 

O Leafshelf é um serviço de Digital Publishing que permite criar a aplicações móveis para as 

plataformas iOS e Android em apenas 5 minutos e desde 5€/mês. Este inovador serviço 

promete revolucionar a forma como as organizações disponibilizam conteúdo digital, 

permitindo de forma simples, rápida e eficiente, criar aplicações totalmente adaptadas a 

uma marca. 

A Xpand IT anuncia uma revolucionário serviço na área do Mobile digital publishing, visando 

ampliar o alcance de todas as empresas e indústria de media. A partir de uma interface 

extremamente intuitiva, já é possível qualquer a pessoa sem conhecimentos técnicos criar a 

sua aplicação mobile, podendo em poucos minutos disponibilizar os seus conteúdos em 

dispositivos móveis como tablets ou smartphones. O Leafshelf está disponível nas edições: 

Free, Standard e Professional dando resposta aos diferentes tipos de perfis de utilização. Para 

além da versão free, o primeiro plano para empresas pode ser adquirido desde 5 euros/mês*. 

Nesta primeira fase o serviço esta limitado a utilizadores e empresas convite, sendo apenas 

suportadas as plataformas iOS (iPad e iPhone) e Android (Smartphone e Tablets). 

Durante o evento Mobile Apps Experience realizado a 19 de Abril no Hard Rock Cafe, a Xpand 

IT fez o pré-lançamento do Leafshelf, dando a conhecer a solução à comunidade. Durante a 

apresentação foram demonstrados todos os recursos de edição, personalização e 

monitorização à disposição de todos os produtores de conteúdos. Foram também 

demonstrados alguns casos de uso tais como: publicação de revistas e jornais, materiais de 

marketing/ vendas, tais como catálogos, flyers, materiais de comunicação interna entre 

outros casos que utilizam a tecnologia como forma de agregar valor para as organizações.  

Inicialmente o objetivo do desenvolvimento do Leafshelf era oferecer uma solução simples e 

prática com o intuíto de democratizar a e trada das PME’s o mercado mobile mas depressa 

se percebeu que o público-alvo desta solução era bem mais alargado. Neste o e to te os 
clientes desde grandes editoras e companhias multinacionais das mais diversas áreas de 

actividade a criare  as suas aplicações co  o Leafshelf. , afir a Paulo Lopes – Chief 

Commercial Officer da Xpand IT.   
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Em tempos de crise, torna-se absolutamente necessário investir com maior precisão e os 

empresários estão cientes disso. Numa época marcada pela explosão das tecnologias móveis, 

o grande desafio de todos os gestores e marketeers passa pela integração do mobile no seu 

modelo de publicação online. O Leafshelf surgiu para dar resposta à crescente procura 

registada neste segmento de mercado, posicionando-se como uma solução simples e eficaz de 

fazer chegar o seu conteúdo ao respetivo público-alvo.  


