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COPA AMÉRICA/EURO/JO: GRANDE MOBILIZAÇÃO DA AFP PARA GARANTIR A COBERTURA
AO VIVO DOS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DE 2016
AS EQUIPES DA AFP ESTÃO A POSTOS PARA FORNECER CONTEÚDOS MULTIMÍDIA COMPLETOS, INTERATIVOS
E EM TEMPO REAL.
O esporte dita o ritmo da AFP em 2016. Serão mais de 350 colaboradores entre jornalistas e técnicos dedicados
à cobertura dos eventos com a produção de textos, fotos, vídeos, gráficos e videográficos.
Copa América Centenário nos Estados Unidos:
A AFP oferece a cobertura de todos os momentos da Copa América
Centenário, a maior competição de futebol das Américas.
Assim como no Chile, no ano passado, o evento será coberto com
artigos ilustrados, fotos, vídeos, animações gráficas dos gols em 3D
e uma centena de gráficos.
Todo o histórico das edições anteriores da Copa América, desde
1916, será narrado com textos e fotos de arquivo, disponíveis na
plataforma de acesso e download AFP Forum.
Para facilitar a publicação dos conteúdos em canais digitais a
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Agência disponibiliza um aplicativo HTML whitelabel, adaptável para
todas as plataformas, que inclui dados estatísticos, calendário, resultados e informações sobre os jogadores.
Euro 2016 na França:
A produção esportiva da AFP será complementada por 600 artigos
diários, produzidos e enviados nos 6 idiomas oficiais da AFP
(francês, inglês, espanhol, português, alemão e árabe).
Mais de 2.000 fotos serão transmitidas todos os dias, em tempo real,
com ilustração de todas as partidas e seus bastidores. Os clientes
terão acesso ao acervo histórico de imagens da Euro, desde 1960,
especialmente selecionados no AFP Forum. Os melhores cliques
serão disponibilizados em galerias com imagens dos torcedores,
árbitros e temas insólitos, como as melhores tatuagens, maquiagens
e decoração das cidades-sede.
© PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP PHOTO

Serão mais de 400 vídeos, nos 6 idiomas: antes e após os jogos,
concentrações, treinamentos e assuntos relacionados ao evento
serão cobertos durante toda a competição. A AFPTV também realizará transmissões ao vivo diariamente.

A formação das equipes, os estádios, resultados e calendário da Euro serão ilustrados em mais de 120 gráficos,
em todos os idiomas. Uma dúzia de videográficos também estará disponível.
Todos os conteúdos poderão ser integrados em plataformas digitais dentro de aplicativo HTML com design
responsivo. Com implementação simples e interface amigável, o aplicativo já está traduzidos para todos os
idiomas da Agência. O app comporta o calendário dos jogos, resultados ao vivo, classificação e ranking dos
artilheiros, além da descrição dos estádios, informações sobre os árbitros, galeria de fotos e vídeos, gols 3D
estatísticas da competição.

Jogos Olímpicos Rio 2016:
Para não perder nenhum momento do maior evento esportivo do
mundo, a AFP vai reforçar sua oferta de cobertura ao vivo. A
cobertura contará com textos, fotos, vídeos, gráficos e tweets dos
jornalistas que acompanharão as competições.
Um total de 300 vídeos será disponibilizado nos seis idiomas. A
AFPTV fornecerá diariamente reportagens e stockshots em HD
incluindo entrevistas com medalhistas, coletivas de imprensa do
COI, reação dos torcedores e todos os principais temas relacionados
ao evento. O serviço de vídeos disponibilizará os Highlights oficiais
diários da competição.
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Reportagens magazine vão destacar a atmosfera, os atletas e as
modalidades olímpicas. Transmissões ao vivo também estão previstas para garantir a cobertura de todos os
momentos.
Em foto, serão mais de 1.000 imagens disponibilizadas diariamente. Conteúdos de arquivo de todas as edições
poderão ser acessados pelo AFP Forum, além de slideshows temáticos e seleções das melhores fotos.
Todos os dias, disponibilizaremos mais de 600 artigos em texto, nos seis idiomas, relatando os momentos
marcantes do dia, os bastidores das provas esportivas, o dia-a-dia da vila olímpica e, claro, recordes e
medalhas.
Aproximadamente 60 infográficos e uma dúzia de videográficos ilustrarão o quadro de medalhas, as
características das arenas olímpicas, fichas dos atletas e das modalidades.
Todos os conteúdos estão adaptados para publicação em plataformas digitais web e mobile, além de telas de
digital signage, acompanhados de calendários, resultados, pódios, informações sobre atletas e competições.
O aplicativo HTML é personalizável e estará disponível para melhor integração digital, comportando todos os
conteúdos da Agência.
“Com 70 anos de experiência e constante inovação, a AFP representa um importante papel na cobertura dos
grandes eventos esportivos, como a Copa América, a Euro e os Jogos Olímpicos. Estas são oportunidades
únicas para mostrar a excelência na cobertura esportiva da Agência. Líder mundial em fotografias de esporte, a
AFP segue desenvolvendo sua oferta com a produção de vídeos ao vivo e conteúdos multimídia em tempo real,
que serão reforçados em 2016”, declarou Emmanuel Hoog, Presidente e Diretor Geral da AFP.

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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