
Xpand IT formaliza parceria com Woodwing  

No dia 03 de Maio de 2011, a Xpand IT celebrou um acordo de parceria com a Woodwing, uma empresa 

especializada na criação de processos de Cross Media e líder de mercado na área de aplicações 

publishing para Tablets. 

A oferta Woodwing baseia-se na criação e gestão conteúdos Cross Media para todo o tipo de 

publicações e edições, sendo elas, jornais, revistas, livros, entre outras, abrangindo tanto os meios de 

comunicação impressos como digitais. 

Fundada em 2000, actualmente com escritórios nos 4 continentes, e presença em mais de 75 países, 

contando com uma rede de 70 parceiros. As suas soluções foram um sucesso desde o início, no entanto 

o seu crescimento exponencial deu-se a partir de 2007, com a criação de conteúdos media para os 

Tablets.  

Desde o surgimento destes equipamentos, a Woodwing já produziu 200 aplicações, das quais, 68 em 

2011. São a empresa com maior número de publicações para Tablets, as suas aplicações representam o 

que de melhor se faz neste canal, contanto com publicações de sucesso como a revista Time, Sports 

Illustrated, People, Fortune, entre outras... 

A criatividade e inovação com que a Woodwing cria e gere as suas soluções tem tido um impacto 

elevadíssimo na forma como se criam aplicações para Tablets, principalmente no que respeita ao iPad.  

A forma como revolucionaram o mercado neste segmento, tornou a Woodwing numa empresa líder de 

mercado. 

Esta parceria vai permitir à Xpand IT comercializar e implementar todos os produtos e soluções 

desenvolvidas pela Woodwing. Sendo este um segmento de mercado em claro desenvolvimento e 

crescimento, a Xpand IT irá desenvolver a amplitude das suas áreas de negócio, tornando-se assim numa 

empresa com um leque de soluções mais alargado e com maior capacidade de resposta às necessidades 

dos seus clientes e mercado.  

A Xpand IT é uma empresa especializada em Soluções de Mobilidade, que aliando-se à Woodwing, irá 

ver a sua oferta ampliada para o mercado nacional. Esta parceria acabou por ser uma aliança perfeita, 

pelo facto da Xpand IT possuir uma vasta experiência no mercado mobilidade em Portugal, contando 

actualmente com mais de 25 aplicações disponibilizadas nos mercados Android e Apple, entre os quais 

destacam-se os casos do TVI24 HD, Maisfutebol HD, Estradas.pt para iPhone / Android e dicionários 

Porto Editora para iPhone / iPad. A experiência e casos na área de eBooks da Xpand IT para tablets foi 

outro factor chave para esta parceria. 

Esta colaboração permitirá aos clientes a obtenção de soluções personalidadas, adequadas às suas 

características e necessidades, altamente eficientes e com elevados níveis de qualidade.  

 
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. 
 

 

About WoodWing 
 
WoodWing Software, with 90 employees, was founded in 2000 and is headquartered in The Netherlands. WoodWing creates the most 
progressive solutions available on the market for the production of print, online and tablet publications. Rapid growth worldwide and success 
across the full spectrum of small to large publishers demonstrate that WoodWing markets the best tools for the best price. WoodWing's 
customers include renowned magazine, newspaper and book publishers, as well as communication agencies and corporate customers. 
WoodWing Software is located in Zaandam, The Netherlands, and has regional sales companies for Europe, the USA, Asia-Pacific and Latin 
America. Customers are served through select partners.  
WoodWing is on Twitter at http://twitter.com/woodwingsoft. 
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