Media Release
O Fotolia em suas mãos – O Fotolia lança a primeira
aplicação Adobe AIR para imagens stock
Rio de Janeiro, 22 Junho de 2010 – Pela primeira vez, os utilizadores de imagens stock poderão
pesquisar e descarregar imagens, vetores e vídeos a partir do seu desktop com a poderosa aplicação
Adobe AIR do Fotolia. Compatível com Mac OSX e Windows, a aplicação coloca a coleção do Fotolia
com mais de nove milhões de imagens diretamente e convenientemente nas mãos de designers e
artistas. É inteiramente gratuita e fácil de instalar a partir do www.fotolia.com / desktop. O Desktop
Fotolia tem recursos atualmente disponíveis através de uma plataforma no browser, incluindo:
Clique único para comprar e descarregar imagens
Interface que permite fazer o “Drag and drop” na lightbox, galeria e carrinho de compras
Capacidade de download em massa
Criação de um número de galerias ilimitado
Avançada e rápida Ferramenta de pesquisa
Compra instantânea de créditos e de assinaturas
“Com o Desktop Fotolia , aproximadamente 2 milhões de utilizadores têm agora uma forma
inovativa para procurar e gerir imagens de Stock descarregadas no Fotolia.com,” diz Thibaud Elzière,
Co-fundador do Fotolia e Vice-Presidente do Desenvolvimento de Produto. “Estamos sempre a
pensar em novos produtos e serviços para os nossos clientes.”
Demorou meses para ser criada. A aplicação Desktop Fotolia é a primeira do seu género na indústria
do Microstock. O objetivo da empresa é melhorar a experiência do utilizador para os utilizadores já
existentes , assim como atrair novos compradores e parceiros de negócio. Já em 2010, o Fotolia fez
parcerias com a Microsoft e o Adobe e não está a dar sinais de abrandamento.
Para mais informações ou para descarregar o Desktop Fotolia Gratuito, visite:
www.fotolia.com/desktop

-30Aproximadamente dois milhões de pessoas preferem o Fotolia, LLC para adquirir imagens “royalty-free”, gráficos e vídeos HD com preços
acessíveis. Com a introdução da Infinite Collection, Fotolia se tornou a primeira empresa de microstock a oferecer imagens tanto
profissionais como amadoras num único site. Fundada em Nova Iorque em 2004, Fotolia abrange todo o mundo com sites em 10 idiomas e
12 regiões. Com mais de 9,000,000 imagens para pesquisar, encontre-nos em www.fotolia.com.

