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Liberty Seguros usa Serviço Leafshelf para criar Revista Corporativa em
versão Mobile
Liberty Seguros lança a versão mobile da revista corporativa - Li erty em A ção . A aplicação
já está disponível na AppStore e no Google Play, tendo sido criada com recurso ao Leafshelf –
Serviço de Mobile Digital Publishing recentemente lançado pela Xpand IT.
Movida em permanência pelo intuito de inovar e modernizar também na área da comunicação, a
Liberty Seguros acaba de dar um passo decisivo na adesão às novas realidades tecnológicas,
passa do a dispo i ilizar e versão digital a sua revista orporativa Li erty e A ção . Esta
aplicação vem disponibilizar um acesso mais cómodo e diversificado das principais novidades e
iniciativas que caracterizam o universo Liberty Seguros. A aplicação é gratuita e já está disponível
para os sistemas operativos iOS e Android.
Ao adotar esta inovadora solução de Mobile Digital Publishing a Liberty Seguros dá um passo
firme no recurso às mais modernas tecnologias, nomeadamente no que diz respeito a aplicações
para dispositivos móveis. Segundo os responsáveis da seguradora, o serviço Leafshelf veio
incrementar benefícios ao nível da comodidade e diversificação da forma como os seus
stakeholders acedem aos conteúdos desta revista corporativa.
A Xpand IT enquanto empresa líder no desenvolvimento de soluções de mobilidade em Portugal,
aproveita para anunciar que vai lançar uma campanha promocional onde irá sortear 6
subscrições da tecnologia Leafshelf. A candidatura deve ser realizada através do site da Xpand IT,
estando sujeita a respectiva validação. Neste momento a tecnologia Leafshelf é utilizada por
empresas como: Liberty Seguros, IDC Portugal, Jornal Expansão, Revista 7 Noites, entre outras.
A Liberty Seguros está presente, em Portugal, desde 23 de Maio de 2003, com a aquisição da
antiga Europeia ao grupo Suíço Credit Suisse. Conta com nove décadas de experiência, aliada à
dedicação de cada um dos seus 485 Colaboradores, na procura de melhores soluções de
protecção para as famílias portuguesas, os particulares e para as micro, pequenas e médias
empresas. Liberty Seguros: Pela protecção dos valores da vida.
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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 & 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".

