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HISPASAT transmitirá a Copa do Mundo
2014 para a Europa e as Américas
•

A operadora de satélites assinou um acordo com a Overon para a prestação de
serviços de contribuição de sinais de televisão a partir do satélite Amazonas 1.

Madri, 10 de abril de 2014.- A HISPASAT, operadora espanhola de comunicações via satélite,
assinou um acordo de locação de capacidade espacial com a Overon, empresa líder em
transmissão audiovisual, para a difusão da XX Copa do Mundo, que será realizada no Brasil de
12 de junho a 13 de julho.
Este importante evento esportivo será transmitido para a Europa e as Américas através do
satélite Amazonas 1 do Grupo HISPASAT, que prestará serviços de contribuição de sinais de
televisão para o campeonato mundial. Com cobertura sobre ambos os continentes, este satélite
é ideal para este tipo de transmissão por seu alto desempenho e flexibilidade, já que permite
enlaces e conectividades para ambos os lados do Atlântico com a máxima confiabilidade. O
acordo assinado proporcionará a Overon 8 transponders do satélite Amazonas 1, com
conectividades Brasil-Brasil, Brasil-América do Sul, Brasil-Europa e Brasil-América do Norte,
que serão destinadas a essas transmissões esportivas.
Graças a esse acordo, algumas das principais redes de televisão do mundo, como a Fox
Sports e a Al Jazeera, cobrirão ao vivo a XX Copa do Mundo através da HISPASAT.
Para Ignacio Sanchis, diretor de Negocio da HISPASAT, “esse acordo reforça a estreita relação
comercial que a HISPASAT mantém com a Overon há anos. Estamos muito felizes com o fato
de uma companhia tão respeitada como esta no setor broadcasting queira contar com a
HISPASAT em um projeto tão importante para eles como é a transmissão da Copa do Mundo
no Brasil”.
De sua parte, o CEO da Overon América, Óscar López, afirmou que “depois de uma longa
história de planos conjuntos e desenvolvimento relacionados à posição orbital europeia de 30º
Oeste, tanto em serviços de distribuição de TV permanente como em ocasionais, esta é a
primeira grande operação do Overon do outro lado do Atlântico, com a qual esperamos firmar
as bases para futuras colaborações em todo o continente americano.”
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Este acordo reforça a liderança da HISPASAT na prestação de serviços de difusão, distribuição
e contribuição de vídeo na América Latina, através de diferentes posições orbitais e satélites, e
consolida o Grupo como um dos principais provedores de serviços satelitais transatlânticos.

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa seus serviços. O Grupo é líder na
difusão e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de
importantes plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição
(HDTV). A HISPASAT é uma das principais companhias mundiais em receita no seu setor e a
principal ponte de comunicações entre a Europa e as Américas.

Sobre a Overon
A Overon foi criada pela Abertis Telecom e pela Mediapro para a prestação de serviços
audiovisuais. É uma companhia líder do setor de transmissão audiovisual. Através da sua infraestrutura terrestre e satelital, e de seus meios de produção, oferece as soluções profissionais
que melhor se adaptam a cada cliente, incluindo serviços de engenharia e consultoria, assim
como os serviços audiovisuais mais avançados.
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