HISPASAT expõe sua oferta de serviços em
ANGA COM e BIT Broadcast 2014
•

O operador de satélites assiste a eventos onde se reúnem as principais
empresas de telecomunicações para apresentar as suas últimas novidades
tecnológicas.

Madrid, 19 de maio de 2014.- HISPASAT, o operador espanhol de comunicações por satélite
apresenta, a partir de amanhã e até 22 de maio, a sua oferta de serviços de telecomunicações
por satélite nas feiras “ANGA COM” e “BIT Broadcast 2014”, que se celebram nas cidades de
Colônia (Alemanha) e Madrid (Espanha), respectivamente.
HISPASAT contará com um stand em ambos os eventos onde os assistentes poderão
consultar a sua oferta de serviços via satélite, com potentes coberturas na Europa, no
continente americano e no norte da África. Desde a sua privilegiada posição em 30º oeste,
HISPASAT se consolida como um operador de referência para a distribuição por satélite de
canais audiovisuais e a difusão de conteúdos para as principais plataformas de Televisão
Direto para Casa (DTH – direct to home), assim como de conteúdo em alta definição.
Além disso, durante o evento em Madrid de “Bit Broadcast 2014”, HISPASAT contará com três
conferências relacionadas com os novos formatos de televisão e broadcasting. Os horários
são:
Dia 20 de maio às 10:30h Mesa Redonda “O Prado em 4K”: Um projeto único que mostra as
obras-primas da pinacoteca de Madrid, filmadas em 4K.
Dia 20 de maio às 17:30h “Futuro audiovisual no satélite”: O papel do satélite na televisão
do presente e do futuro nos novos ambientes tecnológicos.
Dia 21 de maio às 11:00h “Alternativas à distribuição cinematográfica”: O papel do satélite
como alternativa tecnológica à distribuição material de conteúdo cinematográfico.
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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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