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AFP E GETTY IMAGES RENOVAM PARCERIA QUE GARANTE A 
MELHOR COBERTURA DA ATUALIDADE INTERNACIONAL 
 
A AGENCE FRANCE-PRESSE E A GETTY IMAGES ANUNCIAM A RENOVAÇÃO DA PARCERIA DE LONGA DATA QUE 

GARANTE O FORNECIMENTO DO MELHOR CONTEUDO EM VIDEO E FOTO DA ATUALIDADE, ESPORTES E 

ENTRETENIMENTO PARA REDAÇÕES DO MUNDO INTEIRO.  
 

O acordo que une a AFP à Getty Images teve início em 2003 e conjuga os pontos fortes das duas grandes 
agências para melhor atender às necessidades de veículos de comunicação do mundo inteiro na recepção 
de conteúdos em foto e vídeo de forma rápida e completa. 
 

Empresa líder em conteúdos editoriais, a Getty Images disponibiliza para seus clientes, em mais de 200 
países, produções excepcionais que primam pelo volume, variedade e qualidade. Das zonas de conflito, 
mais de 130.000 eventos esportivos por ano e últimas notícias internacionais aos tapetes vermelhos e 
entretenimento dos quatro cantos do planeta. Seus fotógrafos somam mais de 1.000 prestigiados prêmios 
internacionais, incluindo o Pulitzer, o World Press Photo, o Sony World Photography Awards, o White House 
Photographer of the Year e o Visa d’Or, fazendo com que a Getty Images seja a agência mais premiada do 
mundo. 
  
“Temos muito orgulho da parceria com a AFP e de sua renomada excelência jornalística, que estabelece 
esta relação de sucesso há muitos anos”, declarou Lee Martin, Vice-Presidente Comercial da Getty Images. 
“As duas empresas se completam para fornecer uma cobertura rica em volume e qualidade dos grandes 
eventos da atualidade internacional, esportiva e cultural em foto e vídeo”. 
 

Presente em 150 países, a AFP oferece informação rápida, verificada e completa em texto, foto, vídeo, 
videográfico e gráficos dos fatos que marcam o noticiário internacional, desde política e economia à cultura, 
meio ambiente e estilo de vida. Graças a sua vasta rede de correspondentes e experientes colaboradores, a 
AFP se dedica a testemunhar, em seis idiomas e em tempo real, notícias que alimentam as grandes 
redações da imprensa nacional e internacional.  
 

“A renovação de nosso acordo com a Getty Images reforça uma relação de confiança que se enriquece 
todos os dias”, declarou Emmanuel Hoog, Presidente da AFP. 
“A criação de sinergias através de parcerias com agências de renome nos permitem melhorar a oferta e 
desenvolvimento de novos conteúdos em um grande número de países”. 

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 2.326 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 
 

About Getty Images:  
Getty Images is the most trusted and esteemed source of visual content in the world, with almost 200 million assets available 
through its industry-leading sites www.gettyimages.com and www.istock.com. The Getty Images website serves creative, 
business and media customers in almost 200 countries and is the first place people turn to discover, purchase and 
share powerful content from the world’s best photographers and videographers. Getty Images works with over 200,000 
contributors and hundreds of image partners to provide comprehensive coverage of more than 130,000 news, sport and 
entertainment events, impactful creative imagery to communicate any commercial concept and the world’s deepest digital 
archive of historic photography.  
Visit Getty Images at www.gettyimages.com to learn more about how the company is advancing the unique role of still and 
moving imagery in communication and business, and enabling creative ideas to come to life.  For company news and 
announcements, visit our Press Room, and for the stories and inspiration behind our content, visit Stories & Trends. Find Getty 
Images on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest and Tumblr, or download the Getty Images app where you can 
explore, save and share the world’s best imagery.  
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