minube lança aplicativo para inspirar as
viagens de usuários Android


A partir de agora, os dispositivos com este sistema operativo poderão contar com as
principais funcionalidades deste aplicativo, como o inspirador por estado de ânimo,
tipos de viagens, as listas de favoritos, etc.



O app está disponível em espanhol, inglês, italiano e português, juntamente com um
tradutor integrado e se lança simultaneamente na Europa, na América do Sul e nos
Estados Unidos. O minube superou 30 milhões de visitas em 2012.

Janeiro 2013.- minube (minube.com), a plataforma online web e mobile de viagens sociais,
lançou o seu novo aplicativo para Android, adaptada integralmente a este sistema operativo,
onde se destaca um inspirador de viagens de acordo com o seu estado de ânimo, as suas
cores favoritas ou tempo disponível.
O aplicativo, disponível através de http://minu.be/V3b, permite aos usuários descobrirem mais
de 250.000 lugares em todo o mundo, com mais de 850.000 fotografias, tudo isso
compartilhado por uma comunidade de mais de 550.000 viajantes que participam também
através

da

web

e

dos

aplicativos

móveis

para

iOS

(informação

adicional

em

minube.com/iphone). Atualmente, a plataforma recebe a visita de aproximadamente 30 milhões
de pessoas em todo o mundo.
O objetivo do minube é oferecer os melhores lugares para se
conhecer em uma cidade ou destino, seja durante as férias ou seu
tempo livre, através das recomendações de outros viajantes para os
quais é importante ajudar a descobrir novos lugares que habitualmente
não estão nos guias de turismo e outras propostas mais originais.
Por isso, uma das sessões mais importantes é o processo de
compartilhar uma experiência, que permite publicar as suas fotos ou
a sua recomendação em questão de segundos e compartilhá-la
através dos seus perfis nas redes sociais (Facebook e Twitter) e
aportar informação prática para outros viajantes. Eles podem encontrar
estes lugares através de um buscador por cidades, pontos de
interesse ou através da própria localização ou do Inspirador de
Viagens.
Esta é uma das funcionalidades estrela do app e uma das mais utilizadas em outras
plataformas como iOS ou a web. Por exemplo, os usuários poderão escolher uma cor para
visualizar dezenas de recomendações que se correspondem com esta cor, já que foram
selecionados manualmente pela equipe do minube. Também é possível indicar o seu estado de
ânimo ou a intenção da viagem, como viver uma aventura, viajar com crianças, encontrar algo

exótico, desaparecer do mundo, relaxar, etc. A interface para busca funciona com um simples
movimento de dedo.
Listas para criar as suas propostas com amigos
Outra novidade do novo app para Android do minube é a possibilidade de criar listas com os
seus lugares ou propostas de ócio favoritas, seja individualmente ou em colaboração com
amigos, família e até mesmo viajantes de qualquer parte do mundo que você ainda não
conheça. Dessa forma, é possível criar uma lista com o nome que você desejar, por exemplo,
“Viagem para Amsterdam com amigos”, e adicionar todos aqueles lugares que você considera
imprescindíveis. Esta ferramenta ajuda tanto no processo de planejamento da viagem como na
própria visita à cidade, já que se cria um guia personalizado que você pode compartilhar com
amigos e mostrar tanto na web como no aplicativo sempre que estiver conectado a internet.
As listas podem ser públicas ou privadas e qualquer usuário pode pedir permissão para seguir
as listas de outras pessoas. Assim, você poderá encontrar listas para descobrir as obras
escondidas de Gaudí em Barcelona, restaurantes italianos em São Paulo, fins de semana
romântico em Paris ou descobrir Jericoacoara em 4 dias.
E por último, outra característica do minube: o aspecto Social ou a capacidade para encontrar
outros viajantes que têm as mesmas afinidades, destinos de interesse ou formas de viajar em
comum. Com o novo app para Android é mais fácil seguir as viagens de outros usuários,
compartilhar listas ou lugares interessantes, enviar mensagens, etc. Para facilitar o acesso aos
lugares criados por usuários que falem outro idioma, o aplicativo incorpora um sistema de
tradução simultânea chamado “tradutor brincalhão”, que permite ler todas as recomendações,
seja em espanhol, inglês ou italiano.
Sobre o minube
O minube é uma startup lançada na Espanha que atualmente também opera no México,
Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Itália, França, Portugal e Alemanha. Disponível em vários
idiomas, o seu aplicativo para iOS foi eleito como o melhor app na Espanha pela Apple em
2011.
Atualmente é possível visualizar o conteúdo tanto através da sua web, como do seu aplicativo
geral ou através dos numerosos guias de destino, que são aplicativos criados com as melhores
propostas de cidades ou destino como Madri, Buenos Aires, Paris, Norte da Alemanha,
Barcelona, Suíça, etc. Informação adicional sobre os guias em: minube.com.br/guias-sociais
Desde o seu lançamento em dispositivos móveis, todos os seus produtos já superaram mais de
1,2 milhões de downloads.
Link para download do aplicativo: http://minu.be/V3b
Galeria de fotos no Flickr: http://minu.be/V3c
Contato imprensa: Ludmy Paiva (ludmy@minube.com)

