Hughes lança campanha com Fernando & Sorocaba
Além da dupla sertaneja, o ator Jackson Antunes completa o trio que estrela a
nova comunicação criada para o serviço de internet via satélite HughesNet
A HughesNet, internet via satélite da Hughes do Brasil, uma subsidiária da
Hughes Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de
internet de banda larga via satélite, oferece conexão e comunicação a moradores
da área rural e locais mais remotos do Brasil. Ao levar soluções de conectividade
a residências, comércios, negócios e corporações localizados no interior, a
marca virou referência junto ao público dessas regiões.
Para retratar a atual relevância da marca nas zonas rurais e interioranas do
território brasileiro, a companhia lança campanha estrelada pela dupla Fernando
& Sorocaba e o ator Jackson Antunes. Guiada pelo conceito “Coisa do interior”,
a união das personalidades e demais fatores que as acompanham, possibilitam
que a HughesNet se aproxime ainda mais do homem do campo, consolidando a
relação com seu público.
Os filmes que integram a campanha trazem cenas que exibem o ritmo e hábitos
comuns da população da roça, mostrando a interação entre os três amigos
pessoalmente, ou através de tecnologias que precisam de internet, exaltando a
possibilidade de comunicação e conexão que a HughesNet oferece na área rural.
A estreia da campanha está prevista para a próxima segunda-feira, 16, e conta
com peças produzidas para veicularem nacionalmente em TV, digital e OOH.
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Sobre a Hughes Network Systems
A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de banda larga via
satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de internet de alta velocidade via
satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital do mundo, com mais de 1,4 milhão de clientes
residenciais e corporativos na América do Norte e América do Sul. Para grandes empresas e
governos, a empresa oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes HughesON™,
que provê soluções de conectividade completas com um mix otimizado de tecnologias
terrestres e satelitais. O sistema JUPITER™ é a plataforma HTS mais utilizada do mundo,
operando com mais de 40 satélites por provedores, entregando um vasto serviço de banda
larga, mobilidade e aplicações de backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou
mais de 7 milhões de terminais de todos os tipos para consumidores em mais de cem países,
representando cerca de 50% do market share, e sua tecnologia possibilita o uso serviços de
banda larga para aeronaves em todo o mundo. Localizada próximo de Washington, D.C., em
Germantown, Maryland, EUA, a Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e
é uma companhia subsidiária da EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), provedora premium
global de operações de satélite. Para mais informações sobre a Hughes, visite a
página http://www.hughes.com.br.
Sobre a Echostar
A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de
comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em
todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas
subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações,
visite http://www.echostar.com.

