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MMS no Optimus.hype@meco 

Optimus disponibiliza serviço a mais de 10 mil pessoas  

 

 

Este fim de semana no maior evento nacional de música de dança, a Optimus disponibilizou o 

serviço de Mensagens Multimedia (MMS), às cerca de 13 mil pessoas que passaram pelo 

evento. 

 

Quer no mercado nacional, quer em mercados internacionais, o MMS tem sido descrito e 

posicionado como a antecipação do 3G e do futuro das comunicações móveis, combinando 

texto, imagem e som.  

 

Para Miguel Almeida administrador de Marketing e Vendas da operadora "o MMS será a 

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

segmento". E acrescenta, "o MMS vai permitir aos operadores tornarem-se distribuidores de 

conteúdos de qualidade na indústria móvel ao abrir caminho para o lançamento de aplicações 

atractivas, que poderão rapidamente ser desenvolvidas em plataformas UMTS. 

 

Miguel Almeida relembra ainda o "boom" de crescimento do serviço SMS, impulsionado em 

larga escala pela operadora da SonaeCom e afirma que a Optimus toma o lugar pioneiro na 

"massificação do serviço MMS ao aproveitar a presença de milhares de jovens futuros clientes, 

para demonstrar as suas potencialidades".  

 

Dando a conhecer o Nokia 7650, a Optimus permitiu num ambiente de pura diversão, a 

experimentação das funcionalidades MMS já disponíveis neste modelo - registos de imagem, 

envio para terminais MMS, envio de mensagens para e-mail e acesso a biblioteca (galeria de 

fotografias). 

 

Para  dar forma a esta primeira verdadeira experiência de dimensão, a Optimus criou vários 

pontos de animação no evento: desde uma gigantesca estrutura 8 metros de altura na qual se 

projectavam imagens MMS registadas no recinto pelos próprios participantes, à criação de 

sketch informativos do serviço e presença de uma equipa de mais de 30 demonstradoras, tudo 

foi feito para que todos tivessem a sua oportunidade. 

 



 
Recorde-se que a Optimus disponibiliza gratuitamente o serviço MMS aos seus clientes, até 31 

de Julho. 

 

 

2 Milhões de Clientes 

 

Menos de quatro anos após o seu lançamento a Optimus ultrapassa a mítica fasquia dos 2 

milhões de clientes activos, reforçando assim a sua posição e reconhecimento. Com uma quota 

de mercado superior aos 22%, a operadora móvel da SonaeCom é já considerada uma das 

melhores terceiras operações móveis na Europa. 

 

Sempre com o objectivo de acrescentar valor ao cliente, a Optimus tem desenvolvido um 

portfólio de produtos e serviços inovadores e de valor dos quais o mais recente exemplo é o 

MMS. 

 

 


