
Xpand IT lidera pelotão das Aplicações Mobile 

Lisboa, 26 de janeiro de 2012 - A Vodafone lançou hoje a aplicação Vodafone Runner para a Meia Maratona de 

Lisboa. Este lançamento teve a participação do Maratona Clube de Portugal e a colaboração direta da Xpand IT no 

seu desenvolvimento. A aplicação está disponível atualmente para o sistema operativo Android, estando o 
lançamento para iPhone previsto para as próximas semanas. 

Esta é uma aplicação essencial para os amantes do desporto e especialmente do atletismo, permite a inscrição 
gratuita e participação na Meia Maratona de Lisboa, aceder a notícias, lista de provas, percursos detalhados e 
mapas.  

Poderá inscrever-se em todas as outras provas, consultar o calendário com as datas mais relevantes e aceder às 
informações mais úteis. Trata-se de um guia bastante informativo, funcional e pedagógico, para além das provas, 
possibilidade de incrição tem também disponível um plano de treinos que o ajudará a preparar as suas provas. 

A aplicação oferece igualmente várias funcionalidades colaborativas, entre elas a interação do utilizador com as 

redes sociais, possibilitanto a partilha da inscrição no Facebook e Twitter. 

A Xpand IT, em colaboração com a Vodafone, está a preparar uma segunda versão da app com mais 
funcionalidades para os participantes e também para quem vai assistir à prova.  

Mais uma aplicação mobile no vasto appfolio da Xpand IT, que mantém a empresa na liderança do pelotão de 
soluções Mobile Marketing. 

Sobre a Xpand IT 

A Xpand IT é uma empresa portuguesa, criada em 1993 com o objetivo de ser uma empresa sólida e uma marca inovadora. 

Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta que hoje em dia abrange áreas tão diversas como Business Intelligence, 

Business Process & Integration e Enterprise Mobility & RFID, entre outras. De empresa local passou a empresa global, com 

projetos em todos os sectores de atividade e em países como Portugal, Bélgica, Índia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, 

entre outros. Sempre com uma abordagem transparente e de cooperação com os clientes é hoje reconhecida acima de tudo 

como tendo um profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência". 
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