


lataformas integradas de mí-
dia, cases nacionais e inter
nacionais, cross branding, 
gadgets, conteúdo e redes 
sociais serão alguns dos te
mas do ProXXIma 2011 - Se

minár io In ternac iona l de Comunicação e 
Market ing Digi ta l , que acontecerá entre 
os dias 04 e 05 de maio, em São Paulo, 
no Sheralton WTC. Além dos seminários, 
o evento t ambém contará com uma feira, 
que terá part icipação de empresas das 
áreas de comunicação e marketing digi
tal, que mostrarão seus lançamentos em 
uma área chamada ProXXIma Tech, com 
soluções tecnológicas para o mercado. 
No ProXXIma Garage, cerca de 50 convi
dados discutirão as inovações do mundo 
digital. Já o ProXXIma Young será uma 
área reservada a universitários, onde um 
convidado especial abordará a estratégia 
digital do mundo da comunicação para os 
jovens profissionais que irão ingressar no 
mercado. Alunos do 3o e 4o ano podem se 
inscrever gratuitamente (www.proxxima. 
com.br/portal/evento/oquee/) e assistir à 
palestra no evento. 

2011 abre suas cortinas com a palestra 
de Er ic Johnson, vice-presidente exe
cutivo e Multimedia Sales da E S P N . Ele 
participa do painel Plataformas Integra
das de Mídia, que traz o tema Multimeios 
& Multimensagens - Como Canais de Co
municação se Integram a uma Platafor
ma Única, que une conteúdos e mult ipl i
ca resultados. Em sua palestra Johnson 
revela como foi transformar os canais 
independentes de comunicação do grupo 
(como TV, Rádio, Publising e Digital), em 
sistemas que trocam conteúdos comuns, 
conversam entre si e com suas diversas 
audiências de forma sinérgica. 

http://www.proxxima
http://com.br/portal/evento/oquee/


mais sentido. "As ferramentas se inte
gram e se interconectam. Separadas, não 
funcionam mais. O pensamento estratégi
co é que deve ser integrado, não as mídias 
a posteriori. Um dos cases em que esse di
recionamento estratégico está presente, e 
que também iremos detalhar, é o do lan
çamento do Novo Uno", completa. 

O último painel da parte da m a n h ã do 
primeiro dia será Cross Branding: A l i 
nha entre Branded Content e Comunica
ção Publicitária Sumiu. O painel conta 
com Maria Luiza Lopez, diretora de Mí
dia na Unilever, e Igor Puga, sócio-dire
tor da ID/ TBWA. O debate será sobre o 
desafio de construir marcas por meio do 
uso cruzado de conteúdos proprietár ios . 

Strawberry Frog e Smart Car: nas Re
des Sociais, Contra a Estupidez. Esse é 
o tema do painel de Sienna Farris, dire
tora de Social Media da StrawberryFrog, 
que revelará o case "Against Dumb", um 
projeto que uniu StarwberryFrog e Smart 

Car em um movimento que envolveu as 
redes sociais e a mobil ização de i n ú m e 
ros grupos em prol do consumo cons
ciente. A moderação do painel fica a car
go de Wagner Brenner, da Update or Die. 

A P la ta fo rma ProXXIma e o Grupo Troia
no de Branding realizaram, com suporte 
do eBit, uma pesquisa inédita, que será 
divulgada com exclusividade no evento. 
O estudo mostra quais as marcas que, na 
opinião dos internautas, têm o mais evo
luído DNA digital. O pa ine l ProXXIma ID 
- A In te l igênc ia Dig i ta l das Marcas conta 
com Jaime Troiano, do Grupo Troiano 
de Branding, e Pyr Marcondes, diretor do 
Núcleo ProXXIma. 

Quem detalha o mercado digital brasi
leiro no ProXXIma 2011 é Fabia Juliasz, 
do IBOPE/Nielsen. Ela participa do pai
nel IBOPE/Nielsen - Os mais recentes e 
impactantes n ú m e r o s do mercado digital 
brasileiro. Na sequência, será a vez de Ju
liano Marcílio, do Serasa Experian, que 

fissional de marketing. O painel mostrará 
que o profissional que conhecer melhor 
os fundamentos das principais soluções 
tecnológicas digitais será mais bem-suce-
dido em sua carreira e nas conquistas de 
suas marcas. 
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