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JOGOS OLÍMPICOS DE SOCHI: AFP OFERECE COBERTURA ESPECIAL 
 

AGENCE FRANCE-PRESSE MOBILIZA TODAS SUAS EQUIPES DE TEXTO, FOTOGRAFIA, VÍDEO, 

INFOGRÁFICO E VIDEOGRÁFICO PARA COBRIR, EM TEMPO REAL, OS JOGOS DE INVERNO DE 

SOCHI.  
 

Dois objetivos nortearão esta cobertura: 

- Serviço completo: texto, fotografia, vídeo e infográfico, em 6 línguas (francês, inglês, espanhol, português, 

alemão e árabe). Mais do que nunca, a AFP é uma agência olímpica. 

- Tempo real: A AFP é também uma agência do esporte, e o esporte, é ao vivo. A capacidade de produção, 

edição e transmissão da Agência permitirá a cada um de seus clientes receber nosso conteúdo em tempo real. 

 

Esta cobertura especial faz parte da estratégia da AFP de tornar-se líder mundial da informação esportiva. 

 

70 enviados especiais de mais de 17 nacionalidades diferentes estarão presentes para cobrir a 22ª edição 

dos Jogos Olímpicos de Inverno. Apoiados pelo conjunto de escritórios da AFP em todo o mundo, eles vão 

relatar e analisar a atualidade esportiva e acompanhar toda a competição graças a uma gama de produtos 

personalizados e concebidos para todos os meios de comunicação, além das produções tradicionais da 

Agência. 

 

Sochi ao vivo, um fluxo multimídia texto e foto, cobrirá todos os aspectos dos jogos, com quatro temas: "nas 

pistas",  "em torno das pistas", "frases do dia" e "resultados do dia". Todos os resultados em tempo real, 

programações, medalhas, recordes, entre outros estarão disponíveis via um aplicativo HTML compatível com 

todas as plataformas. 

 

Mais de 15 vídeos serão produzidos diariamente em francês, inglês e alemão: reação dos atletas, impactos 

dos Jogos sobre a economia e o turismo na Rússia, segurança, etc. Uma seleção de 30 vídeos sobre temas 

relacionados ao evento e imagens de ilustração foi disponibilizada para que os canais de TV possam transmitir 

notícias ao longo dos Jogos. 

 

Os fotógrafos da Agência transmitirão quase em tempo real mais de 2.000 fotos por dia. Slideshows vão 

reunir as melhores imagens e os destaques das competições.  

  

O quadro de medalhas, as fichas técnicas das provas, a descrição dos locais serão representadas na forma de 

infográficos. Mais de 15 videográficos apresentarão de forma didática as 15 modalidades em competição, além 

de um videográfico sobre o conjunto da competição.  

 

A AFP também estará presente nas redes sociais com uma equipe exclusiva de jornalistas in loco enviando os 

destaques da competição. 

 
Sobre a AFP:  
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e completa dos 
acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos animados/estáticos. A cobertura da AFP 
não tem limites, incluindo conflitos, política, economia, meio ambiente, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 
colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 idiomas, 
24 horas por dia durante os 365 dias do ano. 

Siga-nos: 

 
Contatos AFP: 
Julio Brandão – Tel.: (+55 21) 2217 0025 – julio.brandao@afp.com 
Caroline Bulcke – Tel.: (+33) 1 40 41 81 12 – Caroline.bulcke@afp.com 


