Press Release

PLANEO É A APOSTA DA MEDIA CAPITAL
NO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS DIGITAIS
OS MELHORES DESCONTOS TODOS OS DIAS,
À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE
www.planeo.com
Tendo como assinatura “Os melhores descontos perto de si”, este novo e inovador site de compras em
grupo conta com uma forte seleção de descontos em viagens, lazer, desporto e beleza.
O PLANEO conta com uma vasta rede de parceiros que garante uma oferta local de qualidade,
complementada por um serviço customizado e os melhores descontos disponíveis.
O site irá potenciar a integração de todas as ofertas nos diversos meios de comunicação da Media Capital,
oferecendo assim aos anunciantes uma presença premium para promover os seus negócios. O PLANEO é
um exemplo claro de como a combinação dos negócios offline e online da Media Capital representam uma
vantagem insuperável comparativamente a outras empresas que não possuem esses ativos.
O sector de compras coletivas online é atualmente um dos mais atrativos pelo seu crescimento e pelos
valores que alguns dos principais operadores já alcançaram neste mercado.
Lisboa, 24 de Maio de 2011

Sobre a Media Capital
O Grupo Media Capital é actualmente o maior grupo no sector de media em Portugal. Em televisão, detém o canal líder em
audiências em Portugal, a TVI – canal ao qual se juntam o canal de notícias TVI24 e o TVI Internacional, o segundo maior grupo de
rádios a nível nacional (onde se incluem a Rádio Comercial, M80, CidadeFM, StarFM, VodafoneFM e o site de rádio online
Cotonete) e a Media Capital Multimédia, cujo principal activo, o IOL, é o segundo maior portal nacional.
O Grupo está também presente em outros negócios relacionados com o sector de media, tais como a produção de conteúdos para
televisão, assegurada pela multinacional Plural Entertainment - vencedora de um Emmy Internacional em 2010, na categoria de
"Melhor Telenovela" para a produção "Meu Amor" -, a edição discográfica e realização de eventos musicais e culturais (Farol) e a
distribuição de direitos cinematográficos (Castello Lopes Multimédia).

