Primeira Edição da Smart.Con inicia amanhã
Começa amanhã (06/07) a primeira edição da Smart.Con, plataforma pioneira de
disseminação de conhecimento em novas tecnologias e inovação, que abrigará uma
extensa grade de palestras dividida em quatro pilares (Engenharia, Infraestrutura, Real
Estate, e Rental) de conteúdo altamente qualificado.
Destinado a escritórios de engenharia, construtoras, prestadores de serviços, startups,
produtores de novos materiais e sistemas construtivos, mineradoras para a construção
civil, bancos, agentes públicos, fabricantes de equipamentos e outros atores da indústria
da construção, o evento tem como foco a troca de conhecimentos em um ambiente
único.
A solenidade de abertura da Smart.Con contará com a presença de Marcello da Costa,
Secretário Nacional de Transportes Terrestres, além de executivos da Messe Muenchen
e líderes de associações ligadas aos setores contemplados no evento.

Durante os dois dias de Smart.Con os profissionais poderão assistir mais de 33 painéis
simultâneos que irão abordar temas direcionados aos quatro pilares do congresso, além
de sessões plenárias, na qual serão debatidos temas como ‘O Futuro da Construção
Inteligente em um mundo 4.0’ e ‘Como tecnologia e inovação apoiam as iniciativas
pública e privada para projetos de construção no Brasil’. O evento será transmitido ao
vivo direto dos estúdios e os participantes poderão interagir com os palestrantes e
debatedores enviando suas perguntas, além de terem a oportunidade de se conectar
com outros espectadores dentro e fora da plataforma. A programação completa está
disponível no site do evento.
A Smart.Con conta com Grupo AIZ como Patrocinador Diamante, Docusign como
Patrocinador Prata, e Komatsu e Banco Bari como Patrocinadores Bronze. Os visitantes
terão a oportunidade de visitar os estandes virtuais dos patrocinadores, conversar em
tempo real com as empresas e fazer bons negócios. Saiba mais sobre a Smart.Con em
www.exposmartcon.com.br

Informações para a imprensa:
Thiago Rosa
thiagorosa@a4eholofote.com.br
13 9 8127 0801
Mario Brilhante
mariobrilhante@a4eholofote.com.br
11 9 8977 7651
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Sobre a Messe Muenchen do Brasil
A Messe München é uma das maiores empresas de feiras de negócios do mundo e
operadora dos principais centros de convenções e exposições de Munique na Alemanha.
Há mais de 5 décadas conectando pessoas em todo o globo, o portfólio conta com mais
de 200 eventos na Alemanha, China, Índia, Rússia, Turquia, África do Sul, Nigéria, Vietnã,
Irã e Brasil, além de ter representação em aproximadamente 70 países.
Como parte da estratégia de expansão internacional, em 2017 foi fundada a subsidiária
Messe Muenchen do Brasil com o propósito de trazer para o mercado nacional os níveis
de excelência e inovação estabelecidos na sede da Alemanha e apoiar o
desenvolvimento de feiras de negócios em uma direção especializada e
internacionalizada.
Sobre a Sobratema
A Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração - Sobratema atua há
mais de 30 anos na geração de negócios e no desenvolvimento dos setores da
construção, mineração, rental, agronegócio e sustentabilidade do meio ambiente. Com
mais de 600 associados, os programas da entidade contemplam diferente aspectos
desses segmentos, incluindo a disseminação de conteúdo qualificado e inédito sobre o
mercado, a divulgação de conhecimento técnico e tecnológico, a interação entre os
profissionais do setor, o oferecimento de ferramentas estratégicas usadas nesses
segmentos, o intercâmbio com tecnologias inovadoras internacionais e a capacitação e
certificação profissional.
Serviço
Smart.Con Construction of Tomorrow Technology and Innovation
Data: 06 a 07 de julho de 2021
Horário: das 10h30 às 18h
Para mais informações: Acesse aqui
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