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O que é a

?
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HBO Max™ é uma plataforma
de streaming por assinatura, 
que oferece aos clientes acesso imediato e 
ilimitado a mais de 15.000 horas de conteúdo, 
incluindo séries originais da HBO® , Cartoon 
Network, 
DC Universe, filmes da Warner Bros. 
e muito mais.

Tudo em seus 
dispositivos 

favoritos
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O que assistir na

?
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Conteúdo para 
todos os gostos

+ Filmes recém lançados no cinema

+ Conteúdo HBO®  Original

+ Conteúdo infantil

+ Esporte ao vivo

Os jogos mais importantes 
da UEFA Champions League ao vivo! 

+ Clássicos inesquecíveis

+ Séries que todos amam

+ Produções MAX Originals

+ Documentários

+ Conteúdo nacional

+ Realities
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A HBO Max™ vai surpreender os 

assinantes

Os filmes mais amados por gerações inteiras e os 
lançamentos mais esperados!
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Conteúdo
HBO® Original
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Programas 
que nenhum 
assinante vai 
querer ficar sem

Conteúdo do catálogo 
da Warner, TNT Séries, 
Space e muito mais. 
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Produções 
MAX Originals
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Conteúdo 
infantil para 
a criançada 
curtir
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Conteúdo 
que fala a nossa 
língua
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Como é a plataforma da

?



E se o assinante 
perguntar da HBO GO®?

Com o lançamento da HBO Max™
desde de 29 de junho, a HBO GO® foi 
descontinuada e os clientes passam à 
acessar a nova plataforma
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Como acessar a HBO Max™
pela primeira vez ?

Acesse www.hbomax.com ou baixe o aplicativo 
HBO Max™ na Apple Store® ou Google Play®

Selecione
”Entrar com 
provedor"

Escolha seu 
provedor de 

serviços

Entre com o login e 
senha habitual  da 
sua conta com o 

provedor

Crie
uma conta 
HBO Max™

Comece
a assistir!

Cl ique 

em “Acesse
sua Conta”
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Como acessar a HBO Max™
nas próximas vezes

Acesse www.hbomax.com 
ou o aplicativo HBO Max™
já baixado no seu celular

1
Selecione 
"iniciar sessão" 

2
Insira seu e-mail
e senha

3
Comece 
a assistir! 



Uma interface interativa para
turbinar a experiência do cliente

Busca otimizada

Áudio e legenda no 
idioma original, em inglês, 
português ou espanhol

Controle parental
e acesso específico para as 
crianças

Principais carrosséis 
segmentados por categoria

Experiências e recomendações 
personalizadas para até cinco perfis 
diferentes

Trailer dos destaques ao se 
conectar

Formato 
maratona 

O assinante pode desfrutar da 
programação em até três 
dispositivos simultâneos

O assinante pode registrar 
quantos dispositivos quiser

Recomendação 
Personalizada
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Entretenimento no 
máximo, para curtir 
quando e onde quiser

Os favoritos sempre à mão

Download dos títulos favoritos 
em dispositivos móveis para 
assisti-los e reassisti-los quantas vezes o 
assinante quiser, 
onde quiser, sem precisar 
de conexão com a internet!



Navegação intuitiva para 
toda a família

Notificações

Página de início

Menu por marcas

Menu temático

Páginas destacadas

Páginas por gênero 
e categorias

Destaques

Busca melhorada

Criação de Perfil
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Como assinar a 

?
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Diversão no máximo, 
para o seu cliente! 

Agora que você já sabe tudo 
sobre a HBO Max™, ficou fácil conquistar 
o seu cliente, é só oferecer:

R$27,90

um pacote de celular 
ou banda larga com a HBO Max™
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