Grupo HISPASAT apresenta seu novo satélite
Amazonas 3 na Washington Satellite 2013
Amazonas 3 passa por fase de testes antes de começar a operar no
mês de abril.
O operador de satélites participa de várias apresentações da feira
mais importante do setor satelital em nível mundial.

Madrid, 19 de março de 2013.- A HISPASAT, operadora espanhola de comunicações via
satélite, apresenta de hoje até 21 de março, na feira Washington Satellite 2013, suas
novidades em serviços avançados de telecomunicações. O Grupo HISPASAT lançou
recentemente o satélite Amazonas 3, que será operado pela filial brasileira HISPAMAR
Satélites. Construído pela Space Systems/Loral sobre uma plataforma SSL 1300, o novo
satélite conta com 52 transponders simultâneos, 33 em banda Ku e 19 em banda C, assim
como 9 feixes em banda Ka, o que transforma a HISPASAT na primeira operadora a fornecer
banda Ka na América Latina. Com este novo lançamento, o Grupo HISPASAT consolida sua
posição de liderança no Brasil e na América Latina e reforça a sua presença nos Estados
Unidos.
A colocação em órbita do Amazonas 3 faz parte da estratégia de crescimento e expansão do
Grupo. Deste modo, a HISPASAT continua consolidando o seu modelo de gestão e
melhorando a sua posição na Europa, na América e em outras regiões consideradas
estratégicas.
O Grupo HISPASAT conta com um stand, no qual os visitantes poderão conhecer as ofertas de
serviços, e também participará de duas apresentações. A primeira, América Latina: novas
demandas significativas, se concentrará nas expectativas da indústria satelital na América
Latina para os próximos anos, em que o Brasil receberá dois grandes eventos esportivos, a
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. No segundo painel, The next Big Four:
Estendendo a cobertura de comunicações via satélite, a HISPASAT debaterá, junto com outros
dos mais importantes operadores de satélites em nível mundial, sobre o futuro
desenvolvimento do mercado, das redes e dos serviços.
Washington Satellite é o foro anual mais importante do setor de telecomunicações via satélite,
no qual os principais operadores se reúnem para analisar a evolução do setor e apresentar as
novidades do mercado na prestação de serviços satelitais.
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Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT está integrado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR opera a frota de satélites Amazonas. O Grupo é
líder na divulgação 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 é uma das principais companhias do mundo por receitas no
seu setor e a principal ponte de comunicações entre Europa e América.
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