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P OR QUE CR I AM OS ES T E AP P?
DraftCraft — um aplicativo simples que vai otimizar a qualidade de suas postagens em seu
blogue favorito, tornando-as mais elaboradas e interessantes.
O aplicativo foi criado para que você possa ter o prazer de gerenciar seu próprio blogue, não
importa se você usa WordPress ™, Blogger ™, LiveJournal ™, ou mesmo os chineses
sina.com.cn ou blog.163.com. Esse é o primeiro aplicativo que não é afetado pelo código
HTML, com as propriedades específicas de uma plataforma de blogue e um simples editor de
texto.

C OM O DRAFTCRAF T
P ODE M ELHORAR A VI DA DO B LOGUEIR O?
• Simplicidade Absoluta: A interface de usuário do DraftCraft foi cuidadosamente
projetado, de modo a manter todo o processo redacional o mais simples possível,
permitindo que você se concentre nos resultados, e não em como chegou até eles.
• Publicação Simplificada: Agora você pode postar em todos os seus blogues a partir de um
único lugar, pois o aplicativo armazena detalhes de suas contas WordPress, Blogger
LiveJournal, Sina ou blog.163.com.
• Otimizador de Produtividade Star System: Esse recurso permite que você gerencie seu
progresso em várias postagens, possibilitando a inserção rápida de suas melhores ideias,
sem se preocupar com o estilo redacional dos textos (rotulados como on-star). Assim, você
poderá fazer melhorias gradativas até atingir modelos publicáveis (rotulados como textos
five-star).
• Editor de Texto Avançado: Depois de ter criado seu conteúdo, o exercío do completo
controle criativo é facilmente alcançado através da formatação de texto (negrito, itálico,
copiar-colar) e da inserção de imagens.
• HTML-Free: Se você se preocupar com o código, consequentemente não se preocupará
com a escrita. Por isso, DraftCraft elimina a necessidade de pensar sobre HTML. Quando
você está pronto para fazer o upload de uma postagem, o aplicativo irá, automaticamente,
converter o texto no formato necessário para publicação!
DraftCraft — uma ferramenta para blogues supreendentemente eficaz, que oferece a você a
mais rápida, simples e divertida experiência redacional.

C ÓDI GOS PR OMOC I ONA I S
Ficaremos felizes em oferecer códigos promocionais para teste. Se você deseja realizar um
concurso para códigos promocionais em seu site, temos grande prazer em oferecer alguns
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códigos e compartilhar ideias sobre como tornar a concorrência mais eficaz. Para isso, basta
mandar um e-mail para ilike@draftcraftapp.com.

S OBR E OS DESENVOLVEDOR ES
DraftCraft foi criado na Ministry of Application, uma subsidiária da Neoline LLC – empresa
composta de 84 funcionários, localizado na Rússia e na Ucrânia. Cinco pessoas trabalharam
nas implementações técnicas do app: dois programadores, dois projetistas, um produtor. O
período de desenvolvimento levou cerca de 5 meses para ser concluído. A localização do
aplicativo foi alcançada graças ao preparo e trabalho de 15 tradutores de 11 países.

S OBR E O AP LICATI VO
AppStore™: www.itunes.apple.com.
Preço: $ 3,99.
Categoria: Redes sociais.
Requisitos: iPad™, iPad 2™, iOS 4.0™ ou superior, 26.2 МB de espaço
livre.
Avaliação na AppStore: 4.7.
Site: www.draftcraftapp.com.
Página no Facebook™: www.facebook.com/draftcraft.
Twitter™: www.twitter.com/draftcraft.
Desenvolvedor: Neoline LLC.
Site do Desenvolvedor: www.appsministry.com.
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