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HISPASAT incorpora os canais da 

Atresmedia Internacional à sua oferta 

na América Latina  
 

 A operadora espanhola de satélites, em colaboração com a Cellnex Telecom, 

distribui o sinal dos canais internacionais da Atresmedia em HD. 

 

 A HISPASAT mantém a liderança na distribuição de conteúdos em espanhol 

e português para a América. 

 

 

Madri, 14 de abril de 2016.- HISPASAT, a operadora espanhola de telecomunicações por 

satélite, em colaboração com a Cellnex Telecom, ampliou a oferta de canais de televisão da 

Atresmedia, que distribui no continente americano através do satélite Hispasat 30W-5. 

Foram adicionados agora ao canal Antena 3 Internacional, que a HISPASAT já difundia desde 

2002 em SD (Standard Definition), os canais Hola TV e Atreseries Internacional. Esses três 

canais internacionais são distribuídos atualmente no formato HD (High Definition). 

A Cellnex Telecom é responsável pela recepção dos três sinais da Atresmedia Internacional, 

bem como pelo upload dos sinais para o satélite. 

Ignacio Sanchis, diretor de Negócio da HISPASAT, lembrou que a operadora espanhola vem 

colaborando com a Atresmedia há anos e se mostrou "muito satisfeito em somar agora seus 

novos canais em alta qualidade, alinhados à nossa estratégia de distribuir os melhores 

conteúdos em espanhol e português e manter a liderança na prestação de serviços de 

distribuição nesses idiomas no continente americano, especialmente na América Latina”.   

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 

América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e 

distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes 

plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A 

HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor 
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agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas, 

Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita 

no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas. 
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