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AFP: COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES AMERICANAS
A AGENCE FRANCE-PRESSE, DISPONIBILIZA UM FORTE APARATO JORNALÍSTICO PARA GARANTIR A
MELHOR COBERTURA DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DOS ESTADOS UNIDOS: BLOGS, REDES SOCIAIS,
VIVOS E ARTIGOS MULTIMÍDIA RELATARÃO TODOS OS DETALHES E OS BASTIDORES DESTA VOTAÇÃO QUE
INFLUÊNCIA O MUNDO.

Graças à sua rede de correspondentes e fontes privilegiadas dentro dos comitês de campanha
dos candidatos, a AFP disponibilizará conteúdos diversos e completos em texto, foto, vídeo,
infográficos e videográficos durante todo o período das eleições.
A cobertura teve início no dia 22 de janeiro para um tour de 10 dias no coração dos Estados
Unidos, pelas estradas de Iowa até a convenção do Estado, que marca o início do longo
processo para designação do novo presidente americano. A AFP transmitirá para seus clientes
conteúdos multimídia complementados de forma contextualizada do avanço das eleições,
temáticas-chave, grandes debates e o perfil dos candidatos.
A AFP propõe, entre outras novidades para a campanha de 2016:
- informações sobre as eleições ocuparão grande espaço nas principais contas da agência nas
redes
sociais:
Twitter
(@afppor,
@afpphoto),
Facebook
(https://www.facebook.com/AFPnewsenglish/), Instagram (@afpphoto), Tumblr (http://afpphoto.tumblr.com/) e Snapchat (afpnews).
Os jornalistas presentes nos Estados Unidos se expressarão também em suas contas pessoais.
(https://twitter.com/afpfr/lists/afp-amnord/members).
- produção de infográficos e videográficos.
- transmissões ao vivo em vídeo HD durante todo o período de campanha.
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
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