
  
HughesNet lança nova campanha de TV 

Com assinatura da Novo Traço, filme mostra que usuários de zonas mais 
afastadas também podem ter internet de qualidade a qualquer momento 

São Paulo, novembro de 2017 – A HughesNet, banda larga via satélite da 
HUGHES, lança neste mês uma campanha focada nas cidades do interior. 
Com um filme intitulado Família, assinado pela agência Novo Traço, terá plano 
de mídia que engloba ampla cobertura em TVs abertas de cidades do interior e 
emissoras fechadas.  

O filme mostra uma família que mora no interior e se comunica com a filha por 
chamada de vídeo utilizando a HughesNet. As imagens também mostram o 
casal usando a internet para tarefas como pagar contas, ler notícias e até 
aprender receitas de culinária. Podem ser tarefas comuns para quem mora em 
regiões metropolitanas, porém, em muitos casos, não estão disponíveis para 
quem reside em zonas rurais, litorâneas ou em pequenas cidades afastadas 
dos grandes centros.  

“Por incrível que pareça, executar funções tão simples como mandar uma 
mensagem a um familiar pela internet ainda não é realidade para boa parte dos 
brasileiros. Queremos mostrar que, com a HughesNet, isso é possível, com 
qualidade e velocidade”, afirma Humberto Grote, diretor de Marketing e Vendas 
de Banda Larga da HUGHES no Brasil. 

A estreia ocorreu no último dia 9 e o filme pode ser visto neste link: (https://
www.youtube.com/playlist?list=PL_oz_eJDtPtM58Nq2GX1WzrtbI0D90u3W). 

Sobre a HUGHES 

A Hughes Network Systems, LLC (Hughes) é líder mundial no fornecimento de 
banda larga via satélite e oferece tecnologias inovadoras de rede, serviços 
gerenciados e soluções empresariais e governamentais no mundo todo. A 
Hughes já entregou mais de 4,8 milhões de sistemas para clientes, em mais de 
cem países. O número representa cerca de 50% do mercado. Com sede em 
Germantown, Maryland (EUA), a Hughes tem escritórios de vendas e suporte 
em todo o mundo e é uma subsidiária integral da EchoStar Corporation 
(Nasdaq: SATS). No Brasil, a empresa está presente desde 1968 e opera com 
serviços de telecomunicações via satélite desde 2003. A Hughes oferece 
soluções para diversas empresas, como operadoras, agronegócio, educação, 
governo, indústria e varejo. São 30 bases técnicas no País e um Centro de 
Operações de Rede em Barueri, SP. Para mais informações, acesse 
www.hughes.com.br.  

Sobre a HughesNet 
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Sucesso nos Estados Unidos mais de 1 milhão de assinantes, a HughesNet é a 
banda larga via satélite reconhecida por dois anos consecutivos pela Federal 
Communications Commission (FCC), órgão regulatório americano, no ranking 
dos principais provedores de internet, por cumprir a performance divulgada aos 
consumidores, segundo o relatório anual Measuring Broadband America 2016. 
O serviço opera na banda Ka, faixa na qual os satélites de alta capacidade 
trabalham com um custo mais baixo com padrões globais de qualidade. Saiba 
mais sobre a HughesNet aqui. 

Sobre a EchoStar 
  
A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é uma provedora global de operações 
de satélite, soluções de TV digital e transmissão de conteúdo. Com sede em 
Englewood, Colorado (EUA), e com negócios em todo o mundo, a EchoStar é 
pioneira em tecnologias seguras de comunicação, por meio de suas unidades 
de negócios EchoStar, EchoStar Technologies Corporation e Hughes Network 
Systems. Para mais informações, acesse www.echostar.com. Siga @EchoStar 
no Twitter. 
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