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Com mais de 130 milhões de usuários de Internet e 13 milhões de conexões de banda-larga, a América Latina está pronta para um rápido 
crescimento FTTH. Você está pronto para sua participação nesse mercado emergente? Registre-se hoje para a Conferência Anual 2013 Fiber 
to the Home (FTTH) LATAM, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de maio, no Grand Hyatt Hotel em São Paulo, Brasil. 
 

Participar dessa conferência lhe dará a oportunidade de criar parcerias de negócios com fabricantes de equipamentos FTTH, provedores de 
soluções, empresas independentes de telecomunicações e outros provedores de banda larga que compartilham do mesmo objetivo: conduzir a 
expansão do mercado FTTH na América Latina. 
 

Palestrantes 
 

Este ano, o FTTH tem o orgulho de anunciar que Maximiliano Martinhão, Secretário de Telecomunicações do Ministério 
das Comunicações Brasileiro, dará a palestra de abertura deste importante evento. Martinhão, ex-Gerente Geral de 
Certificação e Engenharia do Espectro da Anatel, recebeu seu Mestrado em Gerenciamento de Telecomunicações da 
Universidade de Strathclyde na Escócia e representa o Governo Brasileiro em diferentes fóruns de telecomunicações, 
nacionais e internacionais. Outros palestrantes incluem: Jeff Andrick, Consultor de Finanças de Filmes/Entretenimento, XL 
Entertainment Media Group; Carolina Cosse, Presidente, Administração Nacional de Telecomunicações (Antel), Uruguay; e 
André Krieger, Diretor, Telefónica Vivo, S.A. 

 

Painéis de Discussão 
 

Este ano, os painéis de discussão foram organizados para oferecer aos participantes informações completas sobre uma variedade de tópicos. 
Para mais informações sobre o programa do evento, visite www.FTTHCouncil.org/LATAM2013. 

Painél 1: Tecnologia Comprovada, Arquiteturas FTTH bem Sucedidas 
Painél 2: Atualizações sobre Alianças Globais do Conselho FTTH 
Painél 3: Inovações Tecnológicas estabelecidas e em desenvolvimento 
Painél 4: Tecnologia para Geração de Renda 

 

Reservas de Hotel 

 

No presente momento, o Grand Hyatt São Paulo 
encontra-se lotado, e portanto encorajamos os 
participantes a ligar diretamente para o hotel no número 
+55-11-2838-1234 para averiguar a disponibilidade de 
vagas. Em caso de reserva disponível, não se esqueça de 
avisar que você faz parte da Conferência Anual FTTH 
LATAM para obter a tarifa de grupo. 
 

Se a reserva no Grand Hyatt São Paulo não for possível, os 
seguintes hotéis nas imediações ainda dispõem de vagas. 
O FTTH LATAM não possui tarifa especial com essas 
propriedades, mas ainda assim sugerimos  que a reserva 
seja feita por conta da proximidade do local onde será 
realizada a conferência..  

 Sheraton 
 Grand Estanplaza 
 Hilton São Paulo Morumbi 

 

Para mais informações, por favor visite 
www.FTTHCouncil.org/LATAM2013. 
 

Exposições e Patrocínios 
 

Exponha seus produtos, serviços e soluções de rede 
totalmente de fibra aos pioneiros da América Latina na 
Indústria FTTH. Visite www.FTTHCouncil.org/LATAM2013 
para ver as oportunidades de exibição e patrocínio, ou 
ligue +1-312-673-4779 para obter maiores informações. 

        Patrocínios                                                19 ABRIL


