PRESS RELEASE:
LANÇAMENTO DA WEBPAGE OFICIAL 2014
Contato: imprensa@marcospontes.com.br
Neste mês, o Astronauta Marcos Pontes lança sua
nova Webpage Oficial 2014. A versão substitui a que está no
ar desde 2010. A nova versão utiliza tecnologia e desenho
atuais e é bem mais completa que a anterior.
O portal foi construído de forma modular. Além de
facilitar a manutenção, a nova arquitetura permite o acesso
do usuário às diversas áreas de atividades do Astronauta do
Brasil de forma rápida, lógica e estruturada.
Atualmente o portal possui os seguintes setores:
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•

•

•

•

Recepção:
o Neste setor, o usuário é recepcionado pelo portal. A partir dele, o internauta pode
rapidamente escolher e navegar diretamente para diversos destinos comuns dentro do
portal, como destaques, entrevistas, vídeos, palestras, fotos, etc.
Notícias e Destaques:
o Neste setor, o usuário acompanha assuntos, eventos e notícias sobre o astronauta e suas
atividades. Possui até uma área de artigos escritos pelo astronauta e mensagens de
usuários da página.
O Astronauta:
o Neste setor, existem informações sobre o astronauta Marcos Pontes organizadas em
ordem cronológica. Isto é, o internauta pode conhecer a história do vida do astronauta,
incluindo realizações, saber detalhes sobre suas atividades atuais no Brasil e no exterior,
conhecer seus sonhos e planos para o futuro e até conhecer suas opiniões sobre
comportamentos, situações e eventos atuais no Brasil e no mundo, saber fatos sobre
polêmicas a respeito de sua carreira e acompanhar detalhes dos seus planos políticos!
Treinamento Corporativo:
o Neste setor, o usuário pode conhecer as palestras e cursos ministrados pelo astronauta e
sua equipe de profissionais de treinamento. Além disso, clientes e empresas podem
contratar serviços do astronauta e sua equipe para coaching, eventos e campanhas
publicitárias, além, logicamente, das palestras e cursos.
Fundação Astronauta Marcos Pontes:
o Neste setor, o usuário pode conhecer e participar dos projetos sociais e atividades da
Fundação Astronauta Marcos Pontes (Fundação Astropontes).
Loja Virtual:
o A nova versão do Portal vem equipada com uma loja virtual. A loja ainda é bastante
simples. Basicamente, apenas contém livros como produtos. Outros produtos serão
gradualmente colocados à disposição para serem adquiridos pelos usuários.
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Estúdio:
o Neste setor, o usuário pode ver fotos, assistir vídeos sobre atividades do astronauta,
além de conhecer suas fotografias e desenhos.
Agência Marcos Pontes – Turismo de Aventuras:
o Neste setor, o usuário pode realizar seus sonhos de voar um caça supersônico, mergulhar
nos oceanos em submarinos, até ir ao espaço como turista espacial em voos suborbitais!
Consultoria Técnica:
o Neste setor, o Portal oferece serviços de consultoria técnica e, a partir deste ano, de
desenvolvimento de protótipos e inovações.

Além dos módulos existentes, outros serão gradualmente incorporados ao portal à medida
que as atividades do astronauta do Brasil são ampliadas nas áreas de educação, ciência, tecnologia,
desenvolvimento sustentável, ações sociais, política e relações internacionais.
Finalmente, o Portal traz uma página feita especialmente para atender a imprensa. Trata-se
de uma "confortável" Sala de Imprensa.
Ali os jornalistas podem encontrar links para informações completas e fatos atualizados sobre
a vida e atividades do astronauta. Todas organizadas em um mesmo espaço, o que facilita muito a
pesquisa.
Vale a pena conferir o novo Portal:
www.marcospontes.com
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Assessoria de Imprensa
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