App Mais Futebol HD desenvolvida em parceria com a Xpand IT
A Media Capital Multimédia em parceria com a Xpand IT, lançou no passado dia 04 de Maio de 2011, a
primeira aplicação iPad para um orgão de comunicação social no segmento desportivo em Portugal. A
aplicação do Mais Futebol HD para iPad é apresentada numa galeria exclusiva, muito interactiva e em
alta definição. O seu lançameto teve um êxito tal, que a aplicação passou para o topo da App Store logo
no primeiro dia.
Esta é uma aplicação que disponibiliza futebol em directo, vídeos, fotos em alta definição, notícias
actualizadas ao minuto e totalmente em português. Disponibiliza igualmente informação detalhada
sobre a Liga Portuguesa, competições europeias, selecção nacional. Os vídeos, fotos, e artigos podem
ser partilhados pelo Facebook e Twitter.
A versão iPad do Maisfutebol destaca-se claramente pela experiência de utilização e forma
diferenciadora como se acedem aos conteúdos desportivos. A possibilidade acompanhar uma partida de
futebol em directo, efectuar comentários, partilhá-los e ter acesso à ficha de jogo torna esta aplicação
ainda mais revolucionária.
As mutações que vão ocorrendo nos Media obrigam a adopção de estratégias alternativas e vantajosas
para os consumidores. Foi com base neste pressuposto, que, a Media Capital Multimédia e a Xpand IT
voltaram a juntar-se após o sucesso do lançamento da aplicação TVI24 HD para iPad.
Com este lançamento a Media Capital reforça o seu estatuto de pioneira na apresentação de soluções
inovadoras / eficazes e a Xpand IT volta a estar associada a um lançamento de sucesso, fortalecendo o
seu estatuto de empresa especialista em Soluções de Mobilidade.

Mais informações:
http://www.maisfutebol.iol.pt/fcporto/maisfutebol-ipad-apple-aplicacoes-futebol-ao-vivo-ligaeuropa-liga-dos-campeoes/1250944-1304.html
http://itunes.apple.com/us/app/maisfutebol-hd/id433405588?mt=8
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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