MAISFUTEBOL LANÇA APLICAÇÕES
PARA NOKIA E IPAD
App Maisfutebol para iPad é a primeira de um jornal português e é já a
número um em Portugal
O Maisfutebol – www.maisfutebol.iol.pt – acaba de lançar aplicações para Nokia e iPad.
O site de desporto da Media Capital Multimedia disponibiliza três novas aplicações que
permitirão aos utilizadores seguir o jornal a qualquer hora do dia e em qualquer lugar.
APLICAÇÕES PARA NOKIA

O Maisfutebol desenvolveu duas aplicações para telemóveis NOKIA, que permitirão aos fãs do
site aceder a diversos conteúdos do site comodamente, a partir dos seus telefones móveis. Os
utilizadores de telefones Nokia compatíveis com estas aplicações terão a possibilidade de:
Seguir os jogos ao vivo, no momento em que decorrem, com o relato ao minuto;
Consultar o “ao minuto” de jogos passados;
Aceder directamente, através da homepage das aplicações, aos conteúdos mais
relevantes do site;
Estar por dentro de todas as notícias, com detalhe para os três grandes: Benfica,
Futebol Clube do Porto e Sporting
As novas aplicações Maisfutebol para Nokia estão já disponíveis para download através do
telemóvel ou na Ovi Store: Maisfutebol Notícias | Maisfutebol live
APLICAÇÃO PARA IPAD

A nova app Maisfutebol para iPad é a primeira de um jornal desportivo português e, em
poucas horas, chegou à primeira posição do top português na loja iTunes.
Com um design concebido especialmente para iPad e com uma navegação extremamente
simples e intuitiva, a nova aplicação Maisfutebol para iPad oferece todas as funcionalidades
das apps Nokia e adicionalmente:
Disponibiliza os resultados e classificações das ligas nacionais e internacionais;
Apresenta o vídeo de uma forma simples e acessível e compromete-se com uma escolha
criteriosa das fotos, em alta resolução, a disponibilizar nas galerias;
Permite a interacção e partilha de variados conteúdos via Facebook e Twitter;
A nova aplicação foi desenvolvida para oferecer uma experiência diferente ao utilizador. O
Maisfutebol sugere: experimente o conforto de seguir um jogo de futebol na televisão com a
aplicação Maisfutebol como suporte para a ficha do jogo e a actividade cronológica da partida.
A nova app Maisfutebol para iPad está disponível para download na Apple Store.
Brevemente, o Maisfutebol irá lançar também aplicações para Android e iPhone.
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Sobre a Media Capital Multimedia:
A Media Capital Multimedia surgiu no ano 2000 e agrega os principais conteúdos do Grupo Media Capital na
Internet, abrangendo três linhas de negócio principais: digital media, produção e distribuição de conteúdos e
serviços para o mercado empresarial. A MCM tem uma presença muito significativa no mercado de Internet em
Portugal, através de marcas como o IOL, o segundo maior Portal nacional, e de sites de referência em diversos
sectores como o tvi24.pt, o Maisfutebol, a Agência Financeira ou o Autoportal. Actualmente o portal IOL tem um
tráfego mensal de mais de 100 milhões de page views com uma audiência mensal de 3.000.000 indivíduos
(utilizadores únicos).
www.iol.pt ▪ www.mediacapital.pt

Sobre a Media Capital:
O Grupo Media Capital é actualmente o maior grupo de media em Portugal. Para além da actividade multimédia,
detém o canal de televisão líder em audiências em Portugal – a TVI, o segundo maior grupo de rádios e está
também presente em outros negócios que têm sinergias com os media, como a produção de conteúdos para
televisão (de que é líder, com a empresa multinacional Plural), a edição discográfica, a realização de eventos
musicais e culturais, e a distribuição de direitos cinematográficos.
Pode saber mais sobre o Grupo Media Capital no site www.mediacapital.pt.
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