Sound Particles com presença reforçada na Web Summit
Leiria, Portugal, 28 de Outubro de 2019

A startup portuguesa conhecida pelo seu software áudio usado Hollywood, irá ter uma
presença reforçada na edição deste ano da Web Summit, que se realiza de 4 a 7 de Novembro
em Lisboa. Entre o palco principal e os Music Innovation Awards, passando por um stand BETA,
a Sound Particles irá ter atividades praticamente todos os dias do evento. “Queremos mostrar
que as startups portuguesas não ficam atrás de qualquer outra startup internacional”, afirma
Nuno Fonseca, CEO e fundador da empresa cuja tecnologia foi usada para criar o som das
batalhas épicas da última temporada de “Game of Thrones” ou os sons mágicos do recente
filme da Disney “Maléfica: Mestre do Mal”.

Apresentação Sound Particles
Nuno Fonseca, CEO e fundador da empresa, irá apresentar a Sound Particles no palco principal
da Altice Arena, na terça feira, dia 5 de Novembro, às 9h da manhã. “Entre cerca de 1.800
startups participantes no Web Summit, a organização escolheu apenas algumas para fazerem
apresentações no palco principal, por isso é um privilégio e uma responsabilidade “.

Stand BETA
Na quinta-feira, dia 7 de Novembro, os participantes da Web Summit terão a oportunidade
de ver o software em ação na banca B-113 do Pavilhão 1. “Embora muitas pessoas já tenham
ouvido falar do nosso software, e da sua utilização em filmes de Hollywood, não há nada como
ver realmente o software a funcionar, para perceber o real impacto que pode ter em filmes,
séries de televisão, e videojogos”, explica Nuno Fonseca.

Music Innovation Awards
Também no dia 7 de Novembro, a Sound Particles estará presente nos Music Innovation
Awards, tendo sido selecionada para finalista destes prémios que se realizam pela primeira
vez este ano. De acordo com Nuno Fonseca “Foi uma surpresa agradável, uma vez que não
sabíamos que a Web Summit ia premiar a inovação na área do som e da música”. Para além
da Sound Particles, estão também nomeadas outras 4 empresas europeias: Peex (Reino
Unido), Vochlea (Reino Unido), 0W1 audio (França), e Show4Me (Reino Unido). As
apresentações do Music Innovation Awards realizam-se no palco Music Notes às 12h30.

Sobre a Sound Particles
A Sound Particles é uma empresa de software sediada em Leiria, Portugal, cuja visão consiste
em tirar proveito do poder da computação gráfica e aplicá-lo ao som, conseguindo assim
resultados épicos, imersivos e deslumbrantes, impossíveis de atingir de outra forma.
A Sound Particles, foi fundada por Nuno Fonseca, antigo professor do ensino superior, e conta
atualmente com 16 colaboradores (15 em Leiria, e 1 em Londres).
Actualmente, o Sound Particles é usado em todos os grandes estúdios de Hollywood, tendo
sido usado em produções como “Game of Thrones”, “Maléfica: Meste do Mal”, “Aquaman”,
“Alita: Battle Angel”, “Ready Player One”, entre muitos outros.

Para mais informações visitar www.soundparticles.com ou contactar a Sound Particles através
do e-mail media@soundparticles.com, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ou LinkedIn.
Para aceder ao kit de media ir a: http://soundparticles.com/files/mediakit-websummit.zip.

