
IntegraTEC Brasil recebe a UBIC como um novo parceiro estratégico

São Paulo, março de 2023 – IntegraTEC Brasil, apresenta sua nova parceria com a UBIC - União 
Brasileira dos Integradores de Soluções de Engenharia, associação especializada em tecnologia e 
inovação, para fortalecer e promover da IntegraTEC 2023, que acontecerá nos dias 10 e 11 de maio no 
WTC em São Paulo.

Com esta aliança, quatro instituições já aderiram à IntegraTEC este ano, não só para promovê-la entre 
seus associados e clientes, mas também para a criação do programa técnico-comercial gratuito que 
acontecerá durante os dois dias do evento. Entre eles, ABEPREST, ABINC e INSTITUTO da 
AUTOMAÇÃO.

Para Luis Carlos Carmo, Country Manager de IntegraTEC, “a evolução da feira trouxe oportunidades 
em setores correlatos, mas que não estávamos atingindo corretamente. Através desses acordos, com 
entidades sérias e atuantes, vamos falar de forma eficaz com todos os profissionais que de alguma 
forma atuam nesta integração de tecnologias,” comentou.

Por sua vez, Antero Teixeira Sobrinho, diretor executivo da UBIC, expressa sua satisfação com a 
cristalização deste acordo, e destaca que “esperamos com o início desta importante parceria 
fortalecermos os nossos laços comerciais e de amizade! Agradecemos o convite e a confiança 
depositada na equipe da UBIC”. 

Além disso, é importante destacar a realização paralela do encontro acadêmico KNX Days Brasil em 
formato presencial, com o apoio dos patrocinadores Betacavi, Grupo Discabos e Siemens, bem como 
das marcas patrocinadoras de IntegraTEC: RCell / DLink e Yamaha.

Vale lembrar que a nova marca IntegraTEC foi oficialmente apresentada em outubro passado em 
Bogotá, Colômbia, e agora abrange o setor profissional de AV, bem como os setores de redes de dados, 
automação e produção de conteúdo para televisão, rádio e novas mídias. Um evento que manterá a 
essência da TMI Brasil com um olhar e uma sensação renovados: um evento de integração para 
integradores.

Saiba mais sobre IntegraTECTM com este vídeo: https://youtu.be/W9WRyzDCohY  

Visite também www.integratec.show para mais informações, e cadastre-se hoje gratuitamente neste 
link.

###

Sobre a UBIC:
A União Brasileira dos Integradores de Soluções de Engenharia (UBIC) é uma união de empresas, de 
mesma especialidade, cujo foco de negócio é projeto e instalação de infraestrutura para 
telecomunicações e informática. Suas atividades promovem o desenvolvimento de suas filiadas, tanto a
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nível técnico, como empresarial. Seus principais objetivos, são: equiparação de condições, para o 
mesmo padrão de serviços; promover fóruns e debates; promover a entidades e suas filiadas; firmar 
convênios de interesse geral; promover cursos e eventos visando o aprimoramento de suas filiadas.
Para mais informações: www.ubic.org.br 

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 mais informações: www.latinpressinc.com/es/eventos-especializados/ferias-y-congresos.html
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