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Joga muito mais a sério 

Optimus lança equipamentos com tecnologia Java 

 

 

 

 

Um grande plano de uma minhoca a mover-se é o ponto de partida do spot televisivo da campanha 

de publicidade que a Optimus acaba de lançar para dar a conhecer os novos Zoom Game Siemens 

M50 e Zoom Play Nokia 3410, dois equipamentos a partir dos quais é possível entrar no universo de 

jogos baseados na tecnologia Java. 

 

Desenvolvido pela BBDO, o filme publicitário simula uma batalha bastante sui generis em que se 

misturam soldados, helicópteros, tanques, ovnis e extra-terrestres a invadir a Terra. A certa altura, 

aparece um homem vestido de “Príncipe da Pérsia”, com a sua princesa pela mão. Os dois correm 

para fugir dos tiros, mas o príncipe é atingido e cai no chão. Num voo rasante passa um caça da II 

Guerra Mundial, que se junta a esta estranha batalha, até que entra em campo uma senhora, mãe de 

família, que anuncia o fim do jogo. 

 

Pode então ouvir-se a voz-off dizer “Chegou o Zoom Game Siemens M50 com tecnologia Java. Faz o 

download dos teus jogos preferidos e passa a jogar muito mais a sério. Zoom Game. É outro nível”.  

 

O lançamento destes dois novos equipamentos é acompanhado por uma oferta promocional de 1000 

mensagens escritas para números Optimus para activações do produto até 30 de Setembro. Além 

disso, os interessados poderão ainda experimentar gratuitamente o primeiro nível dos mais de 10 

jogos que englobam a oferta actual. 

 

Disponíveis por 149,90 euros (com 35 euros de chamadas), o Zoom Game Siemens M50 e o Zoom 

Play Nokia 3410 encontram-se equipados com suporte de Java, o que quer dizer que os seus 

utilizadores podem efectuar ‘downloads’ dos jogos incluídos no site “Java” do Games Land 

directamente para o telemóvel. 

 


