12 a 14 de setembro
Hotel Radisson
Montevidéu - Uruguai

ENCONTRO GENEXUS
É o maior evento da indústria de conhecimento da América Latina

 Três intensas jornadas consecutivas

 Mais de 150 atividades diferentes
 Mais de 100 palestrantes
 Mais de 3.500 participantes de todas as partes do
mundo

GENEXUS
Ferramenta líder no desenvolvimento de software baseado em conhecimento
Milhares de clientes no mundo usam GeneXus
para criar e integrar aplicativos que facilmente se
adaptam às implacáveis mudanças no negócio
A tecnologia GeneXus permite que nossos
clientes usem o know how exclusivo de seu
negócio em plataformas tecnológicas líderes no
mercado

Mais de 70 mil
usuários no mundo todo

A Artech foi fundada em 1998 e tem sua matriz
em Montevidéu, no Uruguai. Além disso, conta
com escritórios nos Estados Unidos, México,
Brasil, uma joint-venture no Japão e uma rede de
distribuidores no mundo todo

Mais de 5.500
Empresas usam GeneXus

Mais de 45 países
usuários no mundo todo

O ENCONTRO
Congresso dirigido a profissionais de TI e tomadores de decisão de mais de 35 países
O objetivo deste evento
internacional é apresentar aos
clientes o trabalho realizado ao
longo do último ano, falar sobre as
tendências tecnológicas
internacionais e como a Artech
responderá a elas

Queremos:
• Demonstrar o valor de GeneXus para
corporações e empresas de software
• Facilitar as oportunidades de negócio
• Promover alianças estratégicas entre os
principais players da área tecnológica

EIXOS TEMÁTICOS 2011
Há muitos motivos para participar. O principal é o
conteúdo.
Lançamento de GeneXus X Evolution 2:
Mais tecnologia, mais flexibilidade, mais
produtividade e valor às possibilidades de
GeneXus
Experiências de sucesso com o EV1:
Como aproveitar todo o potencial nos novos
projetos? Quais os benefícios de estar nas
últimas tecnologias? Quais são as chaves de
uma migração? Que ferramentas estão
disponíveis para me ajudar?
Click 2 Cloud: descubra como é possível
fazer protótipos e deployment diretamente
sobre as plataformas líderes na nuvem, de
modo que os aplicativos fiquem
imediamente disponíveis para qualquer
lugar do mundo e para qualquer dispositivo
Smart Devices: as novas possibilidades em
GeneXus para poder aproveitar rapidamente
as oportunidades de negócio do universo
mobile.

GXserver e GXtest: conheça os últimos avanços destas
tecnologias por meio de experiências de usuários e saiba de
que maneira elas ajudam a melhorar os processos de
desenvolvimento e qualidade dos produtos
GXplorer, GXflow e GXquery: conheça as novidades destas
tecnologias que potencializam o desenvolvimento de
aplicativos realizados em GeneXus
GXportal dividimos experiências e últimas novidades tanto em
Saas como “on promise”
e-Gov: participação cidadã, fatura e expediente eletrônico,
educação e administrações públicas – avanços, debates,
exposições e apresentação de cases
Tracks específicos: Marketing e Comunicação,
Desenvolvimento de Negócios, Desenvolvimento Empresarial,
Ideias Inovadoras
Expo 2.0: uma feira completa de exposição de soluções e o
estado de arte da tecnologia com a presença de marcas e
fabricantes líderes globais
Capacitação: laboratórios, oficinas hands on, certificações
para analistas e instrutores

PALESTRANTES
O Encontro GeneXus tem um programa de
conferências que se adapta a diferentes perfis.
Além dos debates técnicos, haverá palestras
estratégicas, comerciais e de assuntos gerais
Dessa forma, a organização também convoca
palestrantes de diferentes perfis. Os expositores
de mais destaque nos últimos anos foram:


Clientes diretos do Uruguai e do mundo



Fabricantes de Software e Hardware



Personalidades do universo de TI

Breogán Gonda
Artech

Gonzalo Frasca
Powerfull
Robots

Nicolás Jodal
Artech

Mike Culver
Amazon
Web Services

e do mundo dos negócios


Formadores de opinião e consultores
internacionais



Acadêmicos renomados



Personalidades do mundo político e
empresarial

Pablo Brenner
Globant

Karina
Santo
K2B / GXC

José
Elías
eliax.com

José
Clastornik
Agesic

A QUEM É DIRIGIDO?
O Encontro GeneXus é um congresso de tecnologia e negócios cujo
objetivo é agregar valor às corporações e empresas de software,
potencializar o desenvolvimento profissional de seus participantes e
facilitar as oportunidades de negócio. Por estes motivos, o Encontro
GeneXus pode trazer vantagens a profissionais de diferentes perfis
•Profissionais de TI (IT Pro)
•Desenvolvedores de Software
•Analistas Programadores
•Gerentes de Projetos
•Gerentes de TI e CTO’s
•Consultores de tecnologia e negócios
•CEO’s de empresas de TI
•Gerentes de negócios
•Executivos e tomadores de decisão em TI
•Integradores de tecnologia
•Empreendedores na área de TI de alto valor agregado
•Estudantes de profissões tecnológicas

ATIVIDADES PARALELAS

•

Reuniões de negócios

•

Laboratórios

•

Apresentação de soluções

•

Sorteio de produtos e merchandising

•

e-Center (centro de conexão à Internet)

•

Atenção a convidados VIP e estrangeiros

EXPO 2.0
É um espaço de networking e interação

Um ambiente descontraído para
fazer networking, conhecer as
soluções de TI mais recentes,
trabalhar um pouco ou
simplesmente descansar

RAZÕES PARA PARTICIPAR (E CONVENCER O CHEFE)
Participar do
Encontro GeneXus é
um investimento
inteligente, que
oferece várias
vantagens. Sabemos
que tomar a decisão
não é fácil e mais
complexo ainda pode
ser convencer o seu
chefe. Por este
motivo, te damos
várias razões para
participar.

• Conhecer em primeira mão as possibilidades de GeneXus X Evolution 2 para aproveitar as
oportunidades de negócio proveniente da explosão de dispositivos móveis
• A indústria está em ritmo vertiginoso, difícil de acompanhar. Por isso, ir a este tipo de
conferência anual é uma forma rápida e eficiente de manter-se atualizado nas áreas de
interesse
• É uma circunstância única para potencializar o uso e conhecimento da tecnologia GeneXus e
conhecer melhores práticas para a gestão de projetos de desenvolvimento com esta
ferramenta
•Participar do Encontro proporcionará o contato com os especialistas mais brilhantes da
indústria de conhecimento e dos gurus das tecnologias de vanguarda.
•Este congresso oferece mais de 150 atividades durante três dias, que permitem obter ideias
inovadoras e conhecer técnicas, metodologias e práticas que não são ensinadas em nenhum
curso de capacitação
• Será possível interagir com colegas de todas as partes do mundo. Geralmente, as melhores
ideias e conversas mais interessantes acontecem nos corredores deste tipo de conferência.
•O Encontro tem instalações cômodas e oferece ferramentas como acesso à Internet, que
permite estar em contato com o escritório. Não é preciso deixar as tarefas totalmente de lado.
Apenas deverão ser pagos os gastos com estadia e traslados, pois GeneXus faz um grande
esforço para que a inscrição não tenha custo. Dessa forma, o investimento de participação tem
uma redução significativa
•Há a possibilidade de conhecer o Uruguai, um país com grande potencial para desenvolver
negócios e com uma indústria de TI poderosa. Além disso, é um destino turístico muito
agradável, com opções que permitem voltar para o trabalho com as energias recarregadas.

ÚLTIMOS ENCONTROS

2010

2009

genexus.com/encuentro2010

genexus.com/encuentro2009

2008

genexus.com/encuentro2008

INSCREVA-SE HOJE MESMO

Inscreva-se já para preparar com tempo sua estadia,
organizar sua agenda pessoal de debates, buscar e fazer
contatos com pessoas com interesses similares aos seus
(networking) e agendar suas conferências
A inscrição é feita em três simples etapas:
1. Acessar www.genexus.com/encuentro
2. Fazer login com seu usuário de GXtechnical (se você não possue,
pode criar gratuitamente)
3. Confirmar sua presença no Encontro

