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 2018, ANO DE CONQUISTAS ATRAVÉS DA INOVAÇÃO: AFPTV LIVE SELECT PARA 
CANAIS TV E PLATAFORMAS DIGITAIS  

A AGÊNCIA FRANCE-PRESSE LANÇA O AFPTV LIVE SELECT, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO QUE 

PERMITE AOS ASSINANTES O ACESSO A ATÉ QUATRO FEEDS SIMULTÂNEOS, GARANTINDO A MELHOR 

COBERTURA “LIVE”. COM A NOVA PLATAFORMA, AFPTVLIVE.COM, O USUÁRIO PODE GERENCIAR A 

RECEPÇÃO DE SEUS FEEDS, FORNECIDOS POR IP, SEGUINDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DO MERCADO. 
 

“Com o AFPTV Live Select e o lançamento de afptvlive.com, a oferta de vídeo da AFP distingue-se mais uma 

vez por sua riqueza, pela diversidade de ângulos e pela qualidade da experiência do usuário”, afirma 

Emmanuel Hoog, CEO da AFP. “Os principais canais internacionais, de notícias, esportes, ou entretenimento, 

já têm acesso a nossa agenda em tempo real e podem visualizar a totalidade das transmissões realizadas 

pela AFP, de modo a escolher aqueles que melhor correspondem as suas linhas editoriais”. 

 

De Lima a Johannesburgo, de Pyongyang a Washington, a AFP oferece aos veículos do mundo inteiro 

imagens ao vivo sobre todos os assuntos de interesse do público. 

 

As funções de agenda em tempo real e de planejamento de transmissões desta nova plataforma também 

estão à disposição dos clientes da AFPTV Live Essential, uma oferta de vídeo ao vivo por satélite que cobre 

as notícias em destaque. “A AFP responde a nossa necessidade de informações imediatas com seu serviço 

de transmissão ao vivo, com uma plataforma simples e intuitiva, que minha equipe achou fácil de navegar e 

interagir”, afirma Simon Ward, Editor-Chefe da BBC News. 

 

Os clientes têm acesso a um contato direto com a equipe editorial da AFP para responder a todas as suas 

questões relacionadas à cobertura. 

 

A AFP apresentará este novo serviço no MIPTV, em Cannes, de 9 a 12 de abril, e também para clientes que 

solicitarem uma demonstração personalizada. 

 
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 2.300 
colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 165 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 

https://www.afp.com/en/inside-afp/meet-us-miptv

