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RESUMO

Iniciativa do IAB Brasil em parceria com o Grupo de Mídia RJ e a Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), o Digital Morning Mobile acontecerá na sexta-feira, 7 de
novembro, no Rio de Janeiro. O encontro reunirá marcas de destaque no mercado como
Nielsen, Criteo e Twitter Brasil.

No dia 07 de novembro (sexta-feira), será realizado mais uma rodada de debates do Digital
Morning. Promovido pelo IAB Brasil, no Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo de Mídia RJ
(GMRJ) e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), o encontro busca ampliar a
discussão sobre o cenário atual do Mobile no Brasil.

O evento irá reunir grandes nomes do mercado que, além de apresentarem cases, irão
debater sobre os novos caminhos e as tendências da publicidade móvel. Entre os
palestrantes estão: Cris Camargo – diretora de operações do IAB Brasil, Thiago Moreira –
diretor de digital da Nielsen, João Carvalho – diretor geral da Hands, Robert Lang – managing
director fast growing markets da Criteo, Eduardo Barbato – vice presidente de estratégia da
Agência 3, Felipe Lavor – diretor de estratégia da Huge e Cada Aun – sales director DSO da
Twitter Brasil.

O Digital Morning “Mercado Mobile” contará com o patrocínio da Criteo, além do apoio do
AdNews e do Twitter.

Serviço Digital Morning - Mobile

Data: 07 de novembro, sexta-feira

Horário: das 08h30 às 12h15

Local: Edifício da Universidade Petrobras

Endereço: Rua Ulisses Guimarães, 525 - Cidade Nova / RJ

Informações e Inscrições no site do IAB Brasil:
http://iabbrasil.net/eventos/digitalmorning

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fiabbrasil.pr.co%2F89616-digital-morning-rio-de-janeiro-mercado-mobile&text=O+%40IABBRASIL+realiza+em+7%2F11%2C+no+RJ%2C+o+Digital+Morning+Mobile%2C+um+debate+sobre+as+tend%C3%AAncias+deste+mercado.+&via=IABBRASIL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fiabbrasil.pr.co%2F89616-digital-morning-rio-de-janeiro-mercado-mobile
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fiabbrasil.pr.co%2F89616-digital-morning-rio-de-janeiro-mercado-mobile&title=Digital+Morning+Rio+de+Janeiro%3A+Mercado+Mobile&summary=O+%40IABBRASIL+realiza+em+7%2F11%2C+no+RJ%2C+o+Digital+Morning+Mobile%2C+um+debate+sobre+as+tend%C3%AAncias+deste+mercado.+&source=IAB%20Brasil
http://iabbrasil.net/eventos/digitalmorning
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SOBRE IAB BRASIL

O IAB Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão incentivar a criação de normas e padrões
para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; desenvolver o
intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; regulamentar as pesquisas e estudos
que comprovem a eficiência da mídia interativa; promover a identificação de oportunidades de posicionamento da
mídia interativa através de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia
tradicional. 

Também promove o intercâmbio - nacional e internacional - de experiências e conhecimentos técnicos por meio de
cursos, palestras, publicações, artigos e pesquisas cujos resultados sejam de interesse comum ao mercado.







IAB BrasilSala de imprensa

http://iabbrasil.pr.co/
http://iabbrasil.pr.co/
skype:carollinacavalaro
mailto:carol@neelkeen.com
skype:fabiane.abel1
mailto:fabiane@neelkeen.com
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fiabbrasil.pr.co%2F89616-digital-morning-rio-de-janeiro-mercado-mobile&text=O+%40IABBRASIL+realiza+em+7%2F11%2C+no+RJ%2C+o+Digital+Morning+Mobile%2C+um+debate+sobre+as+tend%C3%AAncias+deste+mercado.+&via=IABBRASIL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fiabbrasil.pr.co%2F89616-digital-morning-rio-de-janeiro-mercado-mobile
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fiabbrasil.pr.co%2F89616-digital-morning-rio-de-janeiro-mercado-mobile&title=Digital+Morning+Rio+de+Janeiro%3A+Mercado+Mobile&summary=O+%40IABBRASIL+realiza+em+7%2F11%2C+no+RJ%2C+o+Digital+Morning+Mobile%2C+um+debate+sobre+as+tend%C3%AAncias+deste+mercado.+&source=IAB%20Brasil


IAB Brasil

Telefone: (+55 11) 3849-8468
Endereço: Av. Angélica, 2601, unidades 13 e 14, Consolação, São Paulo - SP | CEP: 01227-200

 Website

PR Neelkeen
Fabiane Abel 

Head of PR 

fabiane@neelkeen.com 

(11) 3039-2631 | 2632 | 2633

fabiane.abel1

Carol Cavalaro 

carol@neelkeen.com 

(11) 3039-2631 | 2632 | 2633

carollinacavalaro

AGENCY PRESSROOMS

RECEIVE UPDATES

Contactosℹ

🌐

Contacto(s) RP





Últimos tweets

NEELKEEN

FOLLOW PRESSROOM

http://iabbrasil.pr.co/follow
http://neelkeen.pr.co/
skype:carollinacavalaro
mailto:carol@neelkeen.com
skype:fabiane.abel1
mailto:fabiane@neelkeen.com
http://iabbrasil.net/

