Comunicado de Imprensa
Fotolia Expande-se para Novos Mercados Mundiais a Cobre Atualmente 20
Países
Lisboa, 17 de Julho de 2012 – O Fotolia contnua a percorrer o globo, expandindo os seus serviços na
Argentna, Chile, México, Colômbia e Austrália. Com essa recente expansão, o Fotolia fornece agora
serviços em 20 países e 12 Idiomas. O lançamento de serviços localizados na América Latna e Austrália é
um movimento estratégico no sentdo de adquirir mais conteúdos a partr das contribuições fornecidas
por artstas locais mas também para consolidar relacionamentos duradouros com os clientes já
existentes nesses países.
Com altas taxas de penetração, o Fotolia é o único mercado de fotografa de Stock que foresce na
Europa e América do Norte. Embora nos últmos 10 anos, as taxas relatvas à América do Sul tenham
crescido mais 10 vezes, ainda apresenta apenas 55% da taxa de penetração de Internet em comparação
com a América do Norte. Este aumento no acesso à Internet infui diretamente no modelo de
crowdsourcing do Fotolia.
Desde a expansão de Fotolia no Brasil em 2010, a empresa presenciou um infuxo positvo de interesse
na América Latna. Contando com vários artstas que mais vendem na Argentna, o Fotolia está desejoso
de descobrir e recrutar talentos na América Latna. Alejandro Ventura, fotógrafo profssional e Director
regional do Fotolia na América do Sul, confrma esta tendência: "Os países da América Latna estão
cheios de fotógrafos talentosos à espera de serem descobertos. O Fotolia vai alcançar um público
mundial através da introdução do microstock e de novos conceitos nestes novos mercados
inexplorados."
"Presenciamos o incrível crescimento da América Latna e da Austrália, e estes locais estão a tornar-se
rapidamente tão grandes como alguns dos nossos mercados europeus. A localização dos nossos serviços
nesse territórios foi essencial para fornecer um melhor atendimento à nossa crescente base de clientes",
diz Oleg Tscheltzof, CEO e co-fundador do Fotolia. "Contnuamos a ser a Agência de fotografa com a
melhor cobertura internacional e nossa recente parceria coma KKR aumentou as oportunidades para
expandir o nosso alcance a mais países.
Sobre o Fotolia
Mais 3,5 milhões de pessoas preferem as imagens, gráfcos e vídeos HD do Fotolia a preços acessíveis e
livres de direitos. Com a introdução da Infnite Collecton, o Fotolia tornou-se a primeira empresa de
microstock em todo o mundo a oferecer imagens profssionais e amadoras num único site. Fundada em
Nova Iorque em 2004, Fotolia abrange todo o globo com sites em 12 idiomas e escritórios em 20 países.
Mais de 18 milhões de fcheiros para escolher, não deixe de nos visite em Fotolia.com.

Sobre a KKR
Fundada em 1976 e dirigida por Henry Kravis e George Roberts, KKR é o líder global de investmento
global com 62,30 bilhões em bens sob gestão, até 31 de março de 2012. Com escritórios em todo o
mundo, a KKR faz a gestão de bens através de uma variedade de fundos de investmento e contas que
abrange várias classes de bens atvos. KKR procura agregar valor, oferecendo conhecimentos
operacionais às empresas associadas através de uma supervisão atva e acompanhamento dos seus
investmentos. A KKR complementa a sua ampla experiência em investmentos e interações com os
investdores através do seu relacionamento com o cliente e através de uma plataforma de mercados de
capitais. A KKR é negociada publicamente na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE: KKR). Para
informações adicionais, por favor visite o site da KKR.

