
 
 

 

IntegraTEC Brasil 2023 tem uma nova entidade apoiadora 
 

São Paulo, novembro de 2022 – A Latin Press Inc., organizadora da IntegraTecTM (anteriormente 

TecnoMultimídia Brasil), anuncia a formalização de uma parceria institucional com a Associação 

Brasileira de Empresas de Soluções em Telecomunicações e Informática - Abeprest, para fortalecer e 

promover a versão 2023 da IntegraTec, que acontecerá nos dias 10 e 11 de maio de 2023 na WTC em 

São Paulo. 

 

Esta aliança segue o anúncio em outubro passado em Bogotá, Colômbia, da nova marca IntegraTec, 

que agora engloba não apenas o setor profissional de AV, mas também os setores de redes de dados, 

automação, comunicações unificadas, assim como a produção de conteúdo em rádio, televisão, vídeo e 

novas mídias. 

 

Para Luis Carlos Carmo, Country Manager da IntegraTec, esta parceria é uma importante 

oportunidade para alcançar um segmento em constante evolução e crescimento no Brasil. “Com este 

acordo pretendemos ampliar a área de atuação da feira trazendo os provedores de internet para a mesa 

de conteúdo mostrando a importância de uma rede de dados fortalecida para que a tecnologia de AV, 

Automação, Broadcast e Cabeamento estejam totalmente conectadas”, expressa Luis Carlos. 

 

Fundada em 1987, a Abeprest congrega as empresas que se dedicam, direta ou indiretamente, à 

prestação de serviços de engenharia de telecomunicações, e tem por objetivo estimular seu 

desenvolvimento tecnológico e defender seus interesses junto ao mercado. “A Associação tem a sua 

frente hoje o Diretor Presidente, Ivan Ianelli, que consciente da importância da boa qualidade da rede 

de comunicações para o desenvolvimento do país, tem procurado adequar o seu trabalho a essa 

realidade”, indica Luis Carlos. 

 

IntegraTec (anteriormente TecnoMultimídia Brasil) fará sua estréia sob esta marca em 10 e 11 de maio 

de 2023, um evento que manterá a essência da TMI Brasil com um olhar e uma sensação renovados. 

Um evento de integração para integradores. 

 

Ver tambén www.integratec.show. 

 

### 

 

Sobre a Abeprest: 

A Abeprest congrega as empresas que se dedicam, direta ou indiretamente, à prestação de serviços de 

engenharia de telecomunicações, e tem por objetivo estimular seu desenvolvimento tecnológico e 

defender seus interesses junto ao governo e ao mercado. Participante ativa de importantes momentos 

que marcaram a história das telecomunicações no Brasil, a Abeprest tem contribuído efetivamente na 

formulação das diretrizes e na regulamentação da atividade de serviços de engenharia através de 

sugestões, propostas e novas ações de trabalho, pautadas por idéias inovadoras e adequadas à dinâmica 

evolução do mercado. 

Para obter mais informações: https://abeprest.org.br/  
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Sobre a Latin Press Inc. 

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

experiência na publicação de publicações especializadas e na organização de eventos B2B, feiras 

comerciais e congressos técnicos internacionais no México, Colômbia, Brasil, Panamá, Costa Rica e 

Estados Unidos, para as indústrias de sistemas multimídia, broadcast e rádio, HVAC/R e automação 

predial, limpeza profissional, Facility Management, entre outros. 

Para obter mais informações: www.latinpressinc.com/en/corporate-events/trade-shows-and-

congresses.html 
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