
 
 
 
 

O minube lhe faz reviver suas 
viagens 

 

• Com o lançamento do novo app minube, incorporamos uma funcionalidade que permite as 
pessoas reviverem e relembrarem suas viagens através das fotografias dos seus celulares, para 
recordar todos os lugares que visitaram nas suas últimas viagens 

• A plataforma web e app com mais de 60 milhões de acesso de usuários que buscam todos os 
dias uma inspiração para viajar, se posiciona como referente nos meios online de viagens, e 
nesta nova etapa, procura ajudar os viajantes a resgatar todos os detalhes de suas viagens e a 
categorizar o conteúdo que geram de maneira mais organizada e rápida 

• Graças à nova funcionalidade que se chama “Minhas Viagens”, o conteúdo do minube junto à 
geo-localização incorporada nas câmeras dos smartphones, os viajantes serão capazes de viver 
uma experiência mais que interativa, revivendo suas viagens 

• Disponível para smartphones iOS e Android de forma gratuita 
 

Dezembro 2014 -  minube (www.minube.com.br), a plataforma web e app de viagens, conta com mais de 

1,5 milhão de fotografias e o conteúdo se atualiza a cada 2 minutos. Viagen estão compostas de 

momentos, lugares e experiências mas em algumas ocasiões sofrem uma síndrome de Diógenes viajante 

com tantas fotos que tiramos com os celulares que quase sempre são esquecidas, para isso o minube 

traz essa funcionalidade que permite trabalhar o conteúdo e ajudar a relembrar e guardar todos esses 

momentos e vivências de viagens.  

Com esse objetivo e graças ao relançamento do app minube, disponñivel para iOS e Android, integramos 

um serviço inovador que permite identificar as viagens que fizemos de uma maneira mágica e organizada 

para que tenhamos uma recordação para o resto da vida. E graças à nova funcionalidade do minube e da 

geo-localização acoplada às câmeras dos smartphones, o aplicativo do minube acessa as fotos que 

tiramos com o celular (após uma permissão prévia) e identifica as viagens realizadas, proporciona uma 

experiência interativa que permite reviver todos esses momentos que vivemos durante nossas viagens. 

Essa tecnologia, nunca antes implementada em apps, permite relembrar as viagens ou pequenas trips 

mostrando data, o destino, os lugares visitados e a opão de editar e adicionar recomendações em forma 

de texto. Uma vez finalizado o processo de preparação e publicação da viagem, os dados são guardados 

no perfil do usuário no minube (integrando o conjunto de informação turística do minube que já supera o 

1,1 milhão de viajantes), com a possibilidade de escolher o grau de privacidade do conteúdo 

individualmente. 

Nesse exemplo é possível visualizar uma viagem publicada por um usuário do minube: 

http://www.minube.com.br/as-minhas-viagens/minha-viagem-a-italia-espanha-e-portugal-g1487673 Assim, 

os tradicionais álbuns de fotos de viagens já não serão uma “tortura” para os amigos e familiares. 

O minube conta com mais de 2 milhões de lugares em todo o mundo, recomendados por viajantes como 

eu e você, entre eles: pontos de interesse turístico, hotéis, restaurantes... que aparecem como sugestões 

de Lugares visitados e que instigam os amantes das viagens a conhecer esses recantos. Este processo é 

possível graças à implicação e colaboração da equipe minube, e claro, de todos os usuários e viajantes 

que a cada dia compartilham opiniões e recomendações reais na comunidade do minube.  

 



 
 
 
 

 

 

Novo desenho e mais opcões para reservar hotéis 

O novo app minube, disponível em 5 idiomas, foi totalmente renovado e agora aparece com um design 

mais atrativo e intuitivo que contribuirá para fechar o ciclo do viajante (desde a inspiração em busca de 

um destino, organização/planificação da viagem, reservar alojamento e finalmente reviver as viagens com 

a nova funcionalidade implementada). No minube você pode: 

• Encontrar seu próximo destino (o Inspirador continua inspirando por cores, perfil de viagem, 

distância, dias...),  

• Planificar uma viagem  solitária ou com mais pessoas, 

• Comparar e reservar hotéis em todo o mundo,  

• Dispor de um guia completo do destino e baixar para usar offline, 

• Compartilhar suas experiências e recomendações no seu perfil minube, e também em outras 

redes sociais, inclusive por Whatsapp. 

Atualmente o minube é das plataformas mais ativas da internet e em também na sua forma de aplicativo 

para tablet e smartphone, ultrapassando os 2 milhões de descargas. O minube recebeu prêmios de Apple 

e de Google como melhor aplicativo da Espanha, em 2011 e  2013, respectivamente.  

 

Segundo Raúl Jiménez, CEO e um dos fundadores do minube, “com este novo app oferecemos ao 

viajante a oportunidade de reviver suas viagens dando um sentido às milhares de fotos que geralmente 

são esquecidas e ficam perdidas no nosso celular. A mágica está em convertê-las em uma viagem 

completa que possa ser compartilhada com outros viajantes para inspirar e ajudar na planificação e 

organização de outras viagens, dentro de uma comunidade de pessoas apaixonadas movidas pelo 

impulso de seguir descobrindo novos destinos. Por isso, é muito importante fechar o círculo completo de 

viagem, e com todas as funcionalidades disponíveis no minube acreditamos que esta premissa é 

cumprida”. 

 

Para mais informação, www.minube.com.br 

Ver vídeo animado 

Download de iOS  

Download Android  

Imagens em Flickr 
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