HISPASAT expõe sua oferta de serviços de
telecomunicações na ANGA CABLE 2013
A Hispasat participa pela primeira vez deste evento onde as principais
empresas de telecomunicações se reúnem para apresentar suas novidades
tecnológicas mais recentes.

Madrid, 4 de junho de 2013. – A HISPASAT, operadora espanhola de satélites de
telecomunicações, expõe sua gama completa de serviços de telecomunicações na conferência
anual "Anga Cable 2013". O evento, no qual a HISPASAT participa pela primeira vez este ano,
será realizado em Colônia (Alemanha) de 4 a 6 de junho. Esta feira reúne anualmente mais de
15.000 visitantes do setor de telecomunicações, provenientes de mais de 80 países diferentes,
para debater e apresentar suas novidades tecnológicas mais recentes.
A HISPASAT apresentará durante esses 3 dias, seu portfólio variado de serviços via satélite
em suas áreas de cobertura e também as últimas contribuições da operadora para diversos
segmentos como telefonia móvel, acesso à Internet de alta velocidade ou desenvolvimento de
redes corporativas. Além disso, graças a sua poderosa frota de satélites, a HISPASAT
oferece aos seus clientes, outras oportunidades de negócio interessantes, entre as quais se
destacam a distribuição de conteúdos de televisão e rádio, streaming de vídeo ou serviços de
banda larga em ambientes móveis, como navios e trens.
Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT está formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa os seus serviços na América Latina.
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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