
Entenda o que é e como funciona o Google Play Banca

Você sabe o que é Google Play Banca? Ainda não? Ele é um aplicativo que reúne diferentes conteúdos
de revistas e jornais para ler a qualquer momento. Todas as notícias estão reunidas em um só lugar e
podem ser facilmente acessadas apenas com alguns toques.

Assim, um consumidor de notícia pode ficar sempre informado, e em tempo real, sobre tudo o que
acontece no mundo e em sua região. Com essa ferramenta você pode oferecer uma experiência
inovadora ao seu leitor.

Quer saber mais sobre esse app? Então, continue acompanhando a leitura!

O que é Google Play Banca?

O mundo tornou-se digital e, com isso, a informação passou a estar nas mãos dos consumidores por
meio dos dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Assim, quem gosta de manter-se informado
tem utilizado esses aparelhos para acompanhar as notícias.

Diante dessa oportunidade, a empresa Google desenvolveu o aplicativo Google Play Banca. Ele permite
ao usuário saber o noticiário dos principais meios de comunicação, sejam eles revistas ou jornais.

O app pode ser usado em aparelhos com Android e IOS. Nele são disponibilizadas informações
produzidas e publicadas pelos principais veículos de notícia nacionais e internacionais.

Dessa forma, a maior vantagem para os produtores de conteúdo é que eles não precisam desenvolver
um aplicativo próprio. Eles tornarem-se parceiros do Google e encontram mais um canal de
comunicação com os leitores.

O app permite personalizar as notícias que deseja receber. Ou seja, o leitor pode definir as suas
principais áreas de interesse para ler, como esportes, lazer ou moda. Também é possível configurar o
app para ler offline.

O Google Play Banca oferece conteúdos gratuitos, mas também apresenta a opção de acesso aos
conteúdos exclusivos, os quais são pagos. Como vimos, com esse app o leitor pode ter acesso às
informações de maneira rápida, fácil e oportuna.

Quer facilitar a vida dos seus leitores e oferecer uma experiência única e diferenciada? No mercado não
faltam opções de aplicativos para jornais e revistas. Alguns têm funções semelhantes ou até melhores,
como o MavenGaz.

Esse aplicativo integra o paywall, seus conteúdos podem ser acessados pelo computador, permitindo o
gerenciamento e o agendamento de publicidade online com acesso ao relatório para análise de
campanhas e muito mais. Basta descobrir qual deles é o melhor para o seu negócio.

Como funciona o Google Play Banca?

Ficou curioso para saber como o app funciona? Então, vamos lá! Para você que é proprietário de um
jornal ou revista e deseja publicar em apps, ao entrar no aplicativo, encontrará na primeira tela as
imagens de capas das edições que estarão disponíveis para os usuários.

Depois disso, você pode escolher as categorias de suas publicações relacionadas ao assunto, como
estilo de vida ou saúde. Ou, a opção Notícias e Revistas. Então, é só começar a publicar.

Para manter o engajamento com o leitor, é necessário criar um calendário editorial com postagens
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frequentes. Você também pode enviar mensagens curtas de textos para notificar sobre novas
publicações.

Como os leitores podem usar o Google Play Banca?

O primeiro passo é baixar e instalar o app em seu dispositivo móvel. Logo na tela inicial há um feed das
principais publicações. Mas você pode explorar mais informações por meio da barra de pesquisas. Nela
o leitor digita o tema, assunto ou mídia.

Outra maneira de encontrar notícias é no menu explorar. A vantagem desse sistema de busca é poder
personalizar as notícias que aparecerão para você leitor. Não podemos esquecer de que o usuário pode
adicionar alertas para receber notificações e também fazer download das notícias para ler os conteúdos
no modo offline.

Agora que você já sabe o que é Google Play Banca, ficou interessado no assunto? Ele é importante para
atender a esse novo perfil de consumidores que utilizam os dispositivos móveis para se manterem
atualizados.

Ficar de fora dessa significa estar atrás da concorrência e, ainda, correr o risco de perder leitores. Então,
não perca mais tempo e veja as opções disponíveis no mercado para oferecer uma experiência
inovadora para os leitores.

E você, quer continuar atualizado sobre as novidades para o seu jornal ou revista? Curta a nossa página
no Facebook e acompanhe mais informações relevantes para o seu negócio!
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