ND Online completa um ano no ar
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Em seu primeiro ano, Portal de Notícias trouxe novidades aos leitores.
Neste dia 15 de dezembro de 2011, o ND Online (http://www.ndonline.com.br), portal de
notícias do jornal Notícias do Dia, completa um ano trazendo tudo o que acontece em Santa
Catarina para o internauta. Neste primeiro ano do Portal, houve novidades e uma retrospectiva
bastante positiva.
Em agosto iniciou uma aproximação maior entre o ND Online e o R7, portal de notícias da
Rede Record, fortalecendo a parceria e resultando em um destaque maior para o portal do
Grupo RIC. Além do link na área de jornais, o ND Online ganhou um espaço fixo – com foto,
inclusive – na página inicial da editoria de Cidades do R7, sendo indicado como o canal para
quem quer ficar por dentro de tudo o que acontece e é notícia em Santa Catarina.
Com o lançamento da Rádio Record SC AM 1470, o ND Online passou a disponibilizar um link
direto para ouvir na web a programação da rádio do Grupo RIC. Já em novembro, o Portal
iniciou a transmissão da programação da Record News SC, pelo link
www.ndonline.com.br/aovivo. Esta parceria tornou-se bastante visível, principalmente, por
transmitir os jogos da final da série “C” do Campeonato Brasileiro, entre JEC (Joinville Esporte
Clube) e CRB (Clube de Regatas Brasil). O que trouxe números de acesso cada vez mais
positivos.
Neste mês, o ND Online ganhou versão Mobile, especialmente desenvolvida para smartphones
e tablets. A nova versão Mobile proporciona o acesso móvel de informações aos leitores do ND
Online. Com navegação fácil e dinâmica, o internauta móvel pode acessar ao Portal pelo link
www.ndonline.com.br/mobile/.
O ND Online é o primeiro portal de notícias do Grupo RIC, lançado em 15 de dezembro de
2010. O ND Online é produzido simultaneamente por centenas de jornalistas do Notícias do
Dia, que trabalham de forma integrada para levar a melhor informação aos leitores, estejam
estes na web ou lendo o jornal impresso.
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