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A Optimus reforça a sua oferta de equipamentos série "V", ao apresentar no seu portfólio de 

produtos o novo Nokia 7650 - o primeiro telemóvel disponível no mercado com câmara digital 

incorporada. 

 

Depois do Ericsson T68 é a vez do Nokia 7650 se juntar à mais recente categoria de produtos 

da operadora. O preço de aquisição varia entre os € 469,90 e € 594,90 e está disponível nos 

produtos TOP, Boomerang e Evolução, com uma campanha promocional de lançamento que 

prevê a oferta de mensagens multimédia, até ao final do ano. 

 

Para David Ferreira Alves, director de Marketing e Vendas Particulares da Optimus, "este 

momento marca, de forma inequívoca, um ponto de viragem mundo das telecomunicações. 

Deixamos de estar no domínio do "Falar" para vivermos no domínio do "Ver"", o que aliás 

justificou a criação de uma nova série na gama de produtos da operadora.  

 

Quer no mercado nacional, quer em mercados internacionais, o serviço de Mensagens 

Multimédia, tem sido posicionado como a antecipação do 3G e do futuro das comunicações 

móveis, combinando texto, imagem e som. David Alves reforça que "o MMS será a próxima 

principal fonte de receitas dos operadores e estamos convictos que lideraremos nesse 

segmento".  

 

È o perseguir deste objectivo que tem levado a operadora a realizar fortes investimentos na 

divulgação e demonstração do serviço, com resultados à data bastante positivos. "Só faz 

sentido ir buscar complicado quando não pode ser simples. Fomos simples" afirma David Alves 

para justificar o conceito do "V(er)" que esteve na génese de toda a comunicação do serviço, 

suportada numa ampla campanha publicitária, em Televisão, Rádio e Imprensa, iniciada no 

passado dia 27 de Julho. 

 

Relembre-se que com apenas três anos e meio de operação a Optimus conta com 2 milhões 

de clientes activos e com uma quota de mercado superior aos 22%. 

 

"Não acreditas? Agora já vais poder Ver." 

Com o Nokia 7650, Optimus 

reforça série V  

 


