
 
 

Feiras e eventos: TecnoMultimedia evolui para IntegraTEC e acontece 

em maio no Brasil 

Renomado encontro do setor de tecnologias para áudio e vídeo, passa a abranger os 

segmentos de automação, broadcast e datacom. Evento acontece nos dias 10 e 11 de 

maio, em São Paulo. 

 

São Paulo, março de 2023 – Reconhecida como uma das mais importantes feiras para o 

Integrador de Tecnologias, a TecnoMultimedia, em sua oitava edição neste ano de 2023, 

evolui para IntegraTEC e passa a concentrar três eventos em um único encontro: a 

própria TecnoMultimedia, a TecnoTelevision & Radio, e a Expo DataNet. Abrangendo 

novos setores como automação, broadcast e datacom, o evento pioneiro, que acontece 

simultaneamente em países como México e Colômbia, contempla o público brasileiro 

nos dias 10 e 11 de maio, no World Trade Center, em São Paulo.  

Considerada mais que uma feira pelos expositores, visitantes e demais participantes, a 

IntegraTEC estima reunir mais de 1.500 profissionais durante os dois dias reservados às 

atividades. Além das novidades em tecnologias, preparadas pelas marcas expositoras, é 

também objetivo do evento promover uma atmosfera de treinamentos, negócios, 

networking, aumento de leads e descoberta de novos nichos de investimento.  

De acordo com Max Jaramillo, Show Director da Latin Press Inc., empresa responsável 

pela organização do evento, a programação da IntegraTEC deste ano contará, além da 

exposição, com conferências e uma apresentação do ranking TOP100 Integradores 

Independentes do Brasil, com premiação aos primeiros colocados.  

“Trata-se de um evento que tem como propósito convergir tecnologia, treinamento e 

negócios em um só lugar, proporcionando valiosas experiências para o presente e futuro 

de uma indústria que segue em plena evolução. Nosso objetivo é que todos possam 

compartilhar seus conhecimentos com diferentes especialistas e profissionais dessas 

indústrias, bem como estreitar seu relacionamento com clientes atuais e potenciais. E 

como reconhecimento aos grandes profissionais que fazem parte desse ecossistema, 

teremos uma seção de apresentação do TOP100 Integradores Brasil, na tarde do 

primeiro dia do evento, quando evidenciaremos os destaques do ranking, com os 

integradores mais bem qualificados no país”, comenta o executivo. 

A IntegraTEC conta com apoio da Associação KNX, Instituto de Automação, Abeprest 

(Associação Brasileira das Empresas de Soluções em Telecomunicações e Informática), 

ABINC (Associação Brasileira de Internet das Coisas), UBIC (União Brasileira dos 

Integradores de Soluções de Engenharia), e ConsorcioTec. Entre os patrocinadores, 

estão a Yamaha, RCELL, D-Link, Betacavi, Siemens e Grupo Discabos.  



Com entrada gratuita, os interessados podem conferir a programação completa e 

realizar as inscrições prévias pelo site https://www.integratec.show/landing-pages/itt-

br-registro.php. 

Serviço 

IntegraTEC Brasil 

Data: dias 10 e 11 de maio de 2023 

Horário de cadastro: 09h 

Horário da exposição: 

Dia 10/05: das 11h às 19h  

Dia 11/05: das 11h às 18h 

Horário das conferências: 

Dia 10/05: das 10h às 18h 

Dia 11/05: das 10h às 17h 

Local: 

Auditório 2 - World Trade Center São Paulo  

Av. das Nações Unidas, 12.551 - Cidade Monções, São Paulo 

 

Sobre a Latin Press Inc. 

Latin Press Inc., uma empresa com sede em Miami, Brasil e Colômbia, tem mais de 25 

anos de experiência em publicações especializadas e organização de eventos B2B, feiras 

e congressos técnicos internacionais no México, Colômbia, Brasil, Panamá, Estados 

Unidos. Além da IntegraTEC, outras feiras organizadas pela Latin Press Inc. incluem: 

AutoAméricas Show, para o setor de reposição - peças e peças de reposição - para a 

indústria automotiva; Refriaméricas, da indústria de HVAC/R e automação predial; 

CleanTec Show, para a indústria de limpeza e manutenção profissional; e TecnoEdificios, 

uma conferência acadêmica dirigida aos profissionais de Facility Management - gestão 

de propriedades. 

 

Contato para imprensa 

Luis Carlos Carmo 

Country Manager Brasil 

Lccarmo@latinpressinc.com 

+55 11 98415-3691 
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