150 Mil Downloads de Apps em apenas 9 meses

MEDIA CAPITAL MULTIMEDIA ULTRAPASSA
OS 150 MIL DOWNLOADS DE APLICAÇÕES
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
A Media Capital Multimedia ultrapassou os 150 mil downloads das suas aplicações
para iPad, iPhone, Nokia e Android.
Este valor é o resultado do somatório dos projectos que lançaram aplicações para
estes terminais em apenas 9 meses (1ºlançamento feito em Fevereiro), a saber:
MaisFutebol, Maisfutebol Livro, Maisfutebol iGuia, TVI24, Marcelo Rebelo de Sousa,
Estrada Nacional, Bola na Barra e Motor. Com uma aposta cada vez maior nesta área, a
MCM tem vindo a trabalhar diariamente na inovação e aperfeiçoamento dos seus
conteúdos digitais para as diversas plataformas (Apple, Nokia e Android) e dispositivos
(smartphones e tablets), garantindo cada vez mais que os seus conteúdos estão
acessíveis 365 dias por ano, a qualquer hora do dia e em qualquer lugar, no dispositivo
e formato mais adequados para os consumidores. Prova deste facto são os números
de tráfego via mobile que a MCM tem vindo a registar nalguns dos seus site, com o
acesso via mobile a atingir por vezes os 10% da totalidade do tráfego.
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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 2.000.000 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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