A HISPASAT e a QUANTIS, através de
sua filial marroquina NORTIS, vão
fornecer a conectividade satelital para a
Titan Desert
 As operadoras vão aprimorar o serviço de comunicação da corrida,
oferecendo também streaming na linha de chegada e Internet para os
participantes pela primeira vez nessa edição de 2016.
 A solução satelital é a única que garante as telecomunicações em lugares
como as altas montanhas ou o deserto de Marrocos, por onde passa o
trajeto desta famosa competição de ciclismo.

Madri, 31 de março de 2016. HISPASAT, a operadora espanhola de satélites de
telecomunicações e QUANTIS - juntamente a sua filial marroquina NORTIS-, operadora líder
na prestação de serviços de dados, voz e aceso a Internet por satélite na Espanha e Marrocos,
fizeram um acordo com a Gaes Titan Desert by Garmin, uma das provas de mountain bike por
etapas mais difíceis e espetaculares do planeta, para ser um de seus patrocinadores
tecnológicos e fornecer a conectividade satelital que a corrida precisa.
Este acordo vai facilitar as comunicações entre a organização e a os jornalistas e permitirá,
pela primeira vez na história deste evento esportivo, que os participantes possam ter Internet
nos acampamentos e que a chegada dos participantes possa ser vista por streaming na página
web www.titandesert.com.
Deste modo, graças à potente solução via satélite que a Hispasat e a Quantis-Nortis colocam à
sua disposição, a Gaes Titan Desert by Garmin poderá dispor este ano de Internet por satélite
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nos acampamentos, para que os participantes possam estar conectados com seus familiares e
conhecidos e possam atualizar seus perfis nas redes sociais.
A corrida é disputada no deserto de Marrocos, com acampamentos localizados em lugares de
difícil acesso e conectividade nula; mas a capacidade dos satélites da Hispasat, com uma
excelente cobertura sobre Marrocos, além dos avançados sistemas de conexão da QuantisNortis, vão garantir um serviço de telecomunicações de alta qualidade tanto para a organização
como para os participantes, que até este ano não podiam usufruir de conexão durante a prova.
Para eles será disponibilizada uma zona wifi onde os competidores vão poder se conectar à
Internet.
O serviço de internet também será uma ferramenta de segurança para a direção da corrida e
para que os mais de 20 meios de comunicação que acompanham a competição sobre o
terreno possam enviar suas informações, fotografias e vídeos à velocidade máxima para suas
respectivas publicações. Da mesma forma, o envio dos programas de televisão e de imagens
para os noticiários dos canais será possível graças a esta conectividade.
Além disso, será instalada uma câmera fixa na linha de chegada que vai permitir ver o
desenlace de cada etapa, além de seguir ao vivo a chegada dos participantes. Será oferecida
transmissão em streaming na página web da Gaes Titan Desert by Garmin.
A Gaes Titan Desert by Garmin vai celebrar sua décima-primeira edição de 24 a 30 de abril,
com mais de 400 participantes que têm por objetivo desafiar as montanhas e o deserto de
Marrocos em um ambiente de aventura e competição de alto nível.

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
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas,
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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.
Contato da HISPASAT:
Direção de Comunicação (Iñaki Latasa)
Tel: 91 710 25 40
comunicacion@hispasat.es

Sobre o grupo QUANTIS GLOBAL
QUANTIS GLOBAL é a operadora líder na prestação de serviços de telecomunicações,
internet, voz, dados e televisão por satélite e serviços marítimos para o Governo, empresas e
particulares, tanto no mercado espanhol através da QUANTIS como no mercado marroquino
através da NORTIS.
QUANTIS GLOBAL presta seus serviços na África, Europa, Oriente Médio e América Latina
com filiais em Marrocos, Costa do Marfim e República Dominicana.
Em Marrocos, a QUANTIS dispõe da filial NORTIS, que tem licença de operadora vsat no país.
Contato da GPS Imagen y Comunicación:
María José Álvarez
Tel: 630 07 40 39
mj@gpscom.com
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