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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, entre outras. De empresa local passou a 
empresa global, com projetos em todos os setores 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". 
 

                                                                                            Press Release 
 

Lisboa, 18 de Setembro de 2012 
 

 Xpand IT desenvolve aplicação móvel Vodafone Runner 2.0  

A Xpand IT desenvolveu a App Vodafone Runner versão 2.0, disponível nas versões iOS 

e Android. 

Com o download desta aplicação qualquer utilizador poderá fazer a inscrição 

na Maratona do próximo dia 30 de Setembro, aceder à lista da prova com 

mapas de percurso, planos de treino e ainda a opção de partilhar nas redes 

sociais a sua participação. A versão 2.0 da aplicação foi criada pela Vodafone, 

teve o apoio do Maratona Clube de Portugal e a colaboração da Xpand IT para 

o desenvolvimento da mesma. 

Destinada a dispositivos iOS e Android, tira partido de novas funcionalidades que prometem 

melhorar a experiência do utilizador. Foram restruturados alguns conteúdos, bem como a forma 

de apresentação dos mesmos. Com rapidez e simplicidade, o utilizador terá acesso a um 

conjunto de novas funcionalidades exclusivas e vê reforçada a usabilidade da aplicação. 

Esta App está disponível na App Store e Google Play, onde se pode consultar a informação 

detalhada, e realizar o respectivo download. Inscrevendo-se gratuitamente na Vodafone Meia 

Maratona e Mini Maratona EDP o utilizador pode ainda habilitar-se a uma viagem a Nova York 

nas datas da Maratona desta cidade. A App, recentemente publicada, conta já com milhares de 

downloads efetuados. 

Links para Download: 

 Vodafone Runner (Android) 

 Vodafone Runner (iOS)   
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