
 

Thuraya dobra opção com os novos SatSleeve+ e 
SatSleeve Hotspot 

É seu mundo, seu telefone, sua chamada 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de setembro de 2015 /PRNewswire/ -- A operadora líder de 
serviços móveis por satélite (MSS, sigla em inglês) Thuraya Telecommunications apresentou hoje 
uma nova geração de modelos SatSleeve, oferecendo mais escolhas, melhor qualidade e uma nova 
opção de ponto de acesso (hotspot). 

Para ver o comunicado de notícias multimídia, favor 
clicar: http://www.multivu.com/players/English/7620051-thuraya-choice-satsleeve-hotspot/ 

Quando SatSleeve foi lançado em 2013, ele foi pioneiro do conceito "traga seu próprio 
aparelho"(BYOD, sigla em inglês), no setor de satélites. Agora a Thuraya vai adiante, com dois 
modelos novos, e identificou um claro alvo de mercado consumidor para a linha, competindo com 
setores essenciais de governo, mídia, energia e ONG. SatSleeve+ e SatSleeve Hotspot vão atrair 
viajantes, aventureiros e praticantes de esportes ao ar livre, ou simplesmente consumidores que 
querem a garantia de que seus smartphones vão estar conectados mesmo quando as redes 
terrestres estiverem indisponíveis ou danificadas. 

A Thuraya vai comercializar SatSleeve+ e SatSleeve Hotspot através de existentes parceiros 
distribuidores, contratos inovadores que desenvolveu em mercados-chave com  operadoras de redes 
móveis (MNOs, sigla em inglês),e novos canais gerados através da revendedora online Expansys.  

O diretor-executivo da Thuraya, Samer Halawi, disse: "A Thuraya continua a inovar, a melhorar sua 
linha e ampliar sua atratividade. SatSleeve+ and SatSleeve Hotspot oferecem o dobro da opção e 
demonstram tripla inovação: os modelos mesmo são novos; o modo como estamos vendendo-os 
online, em toda a Europa, é inédito e os contratos com novas MNOs, em regiões geográficas 
essenciais, nos colocará em contato direto com importantes mercados consumidores. A proposta da 
Thuraya é poupar e melhorar vidas, e esses produtos vão permitir que mais pessoas estejam 
conectadas quando e onde elas precisarem". 

SatSleeve+ apresenta um novo sistema de roteamento de voz que melhora a qualidade do som e 
pode ser usado com uma maior linha de modelos do que antes. Ele vem com um adaptador universal 
para smartphone, ampliando seu interesse para um número de donos de smartphone maior do que 
previamente possível. O adaptador também permite que os usuários alternem seu uso dos 
aparelhos, de modo que proprietários de mais de um smartphone não precisam comprar um kit 
adicional. 

O suporte do SatSleeve Hotspot cria um ponto de acesso Wi-Fi por satélite portátil, dando às 
pessoas conectividade de satélite, sem que precisem acoplar seus smartphones fisicamente em uma 
estação, e liberdade de movimento em áreas internas. Um usuário do SatSleeve Hotspot pode deixar 
o suporte do lado de fora, permanecer na área interna ou em seus veículos, e usar seus 
smartphones no modo satélite do lado de dentro. SatSleeve Hotspot é o menor, mais leve e mais 
capaz da indústria. 

Ambos os modelos permite que você faça chamadas, use aplicativos de mensagem, atualize sua 
rede social, envie e receba e-mail e SMS, e acesse aplicativos. Eles também vêm com um recurso 
de segurança adicional – um botão SOS programável que funciona mesmo se seu smartphone não 
estiver conectado. Essa conveniente função permite que os clientes liguem para um número pré-
definido de sua escolha. 

 SatSleeve+ e SatSleeve Hotspot  da Thuraya oferecem conectividade simples e rápida em trânsito, 
em áreas remotas normalmente fora de alcance dos smartphones ou em áreas urbanas onde as 
redes terrestres se tornaram indisponíveis ou não confiáveis. A conexão é fácil, ganhando acesso à 



vasta área de cobertura da Thuraya abrangendo a Europa, África, Oriente Médio, Ásia e Austrália. 
SatSleeve+ e SatSleeve Hotspot funcionam ou com um cartão SIM da Thuraya ou com um cartão 
SIM da GSM de mais de 360 parceiros de roaming da Thuraya de todo o mundo. 

A Thuraya continua a acrescentar novos parceiros e a estender parcerias existentes enquanto leva 
os novos modelos SatSleeve para o mercado. Halawi disse: "MNOs de todo o mundo podem 
proporcionar um serviço inédito a seus clientes, que oferece cobertura geográfica 100% constante. 
Isso destaca a MNO de seus concorrentes e gera uma receita média por usuário (ARPU, sigla em 
inglês) mais alta. Os revendedores podem, pela primeira vez, oferecer um produto atraente que 
complementa suas ofertas de smartphone". 

Sobre a Thuraya Telecommunications Company  

A Thuraya Telecommunications Company é uma operadora de serviços móveis por de satélite (MSS) 
líder da indústria e uma provedora global de telecomunicações, oferecendo soluções inovadoras de 
comunicações para uma variedade de setores, incluindo energia, mídias de retransmissão, marítimo, 
militar e ONG humanitária. A rede superior da Thuraya possibilita comunicações claras e cobertura 
ininterrupta em 2/3 do globo, por satélite, e em todo o planeta, por meio de suas capacidades únicas 
de roaming de GSM. A gama diversificada de equipamentos móveis de satélite tecnologicamente 
superiores e altamente confiáveis e de aparelhos de banda larga da empresa oferece facilidade de 
uso, valor, qualidade e eficiência. A Thuraya permanece empenhada em servir à humanidade por 
meio do fornecimento de ferramentas essenciais para conectividade perfeita, jamais deixando 
ninguém fora de alcance. Visite: http://www.thuraya.com 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150911/265658 ) 

Para outras informações, favor contatar: Kim Latham, gerente de comunicações externas, Thuraya 
Telecommunications Company, Tel.: +971-4-4488-862, E-mail: kim.latham@thuraya.com 

 

  

 


