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SEIS RAZÕES, UM GRANDE EVENTO
Por que assistir ao GX25?

1) Estar presente no maior evento de Tecnologia, Negócios
e Desenvolvimento de Software da América Latina.
Há 25 anos a empresa de Software GeneXus realiza um Encontro anual de
caráter Internacional e reúne toda sua Comunidade: desenvolvedores, CIO’s e
CEO’s e grandes nomes da indústria de Tecnologia do mundo.
Oferece mais de 150 atividades, conta com mais de 100 oradores e com a
presença de mais de 3.500 pessoas de diversos países.
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2) Conhecer Líderes e Figuras e crescer profissionalmente.
O Encontro GeneXus é uma evento para aprender, trocar e compartilhar
dentro da área de tecnologia. Ali, você poderá entrar em contato diretamente
com os Executivos que são referência em inovação, negócios e
desenvolvimento, e descobrir novas tendências em primeira mão.
As conferências, os workshops, os “Café com...” e as conversas de corredor
durante os breaks são uma excelente oportunidade para se aproximar
daquelas pessoas por quem você se interessa e estabelecer um vínculo que
resulte em benefícios futuros, oportunidades de negócios e crescimento
profissional. Ampliar a “rede de contatos” é extremamente importante.
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3) Aprender com experiências reais, levar o Conhecimento para sua equipe ou companhia.
Manter-se atualizado é um diferencial para cada profissional e pra sua empresa também. No Encontro GeneXus GX25, você
poderá aprender a partir das experiências reais de colegas e adquirir um conhecimento que lhe permitirá melhorar em
eficiência, aumentando a satisfação de seus clientes e, consequentemente, a faturamento da sua empresa.
Recomendamos que, uma vez que o programação esteja online, agende as conferências que te pareçam mais relevantes e
compartilhe com sua equipe de trabalho, sócios e diretores. Assim, todos poderão aproveitar o evento ao máximo e voltar
para casa com novas atitudes, melhores práticas e vontade de crescer.
25º Encontro GeneXus™
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4) Se você é da área de vendas…
Se você faz parte de uma Equipe Comercial ou trabalha com Vendas nas áreas
de tecnologia e inovação, certamente seus prospects estarão no Encontro
GeneXus e, por isso, você não pode perdê-los de vista!
Participar do GX25 permitirá que você se apresente como uma figura que se
interessa pelo que acontece em seu campo de trabalho e que permanece
próximo de seus clientes, sempre disponível para compartilhar uma conversa
amigável e aconselhá-los em mais um ambiente mais descontraído, como um
evento. Também pode ser útil para observar o que os concorrentes fazem, ou
aprender melhor as boas práticas para captar mais clientes.
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5) Temas de Interesse para diversos Perfis
Haverá mais de 150 conferências em várias salas paralelamente, além de oficinas e sessões interativas com as quais você terá
a possibilidade de escolher entre os temas técnicos, de empreendedorismo, management, negócios, entre outros. A oferta é
muito variada e enriquecedora.
Quanto à tecnologia, os temas girarão em torno do desenvolvimento de aplicativos tanto para dispositivos móveis e
inteligentes, como para Web, além de integração, modernização e migração de aplicativos, ferramentas de produtividade etc.
Também serão compartilhadas experiências com temas específicos como BigData, reconhecimento de imagens, Cloud, SAP,
Design de Interfaces e Experiências de Usuários (UI e UX). Também aprofundaremos em alguns temas sempre vigentes como
Segurança, Teste e diferentes disciplinas e especializações da indústria.
No que se refere a management, teremos conferências em que serão compartilhadas experiências com Metodologias Ágeis e
PMI, entre outras, bem como os desafios da liderança e do trabalho em equipe. Também contaremos com conferências com
um perfil mais comercial, de marketing e de empreendedorismo, fatores muito importantes nessa indústria para continuar
com a inovação e fechar negócios.
25º Encontro GeneXus™
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6) Conferências dinâmicas, Oficinas e Coaching, tudo em um mesmo Evento.
As conferências terão 30 minutos de duração e, como em edições anteriores, teremos oficinas (hands on
labs) sobre o desenvolvimento de aplicativos para Web e para Dispositivos Móveis e Inteligentes, entre
outros.
Haverá também sessões interativas que permitirão entrar em contato e trocar opiniões com profissionais da
indústria, especializados em diferentes tecnologias. Você terá a oportunidade de conhecer pessoalmente
quem parecia inacessível ou quem conhecia apenas de conferências ou vídeos online.
Como no GX24, estamos programando atividades de Coaching em torno do desenvolvimento de projetos e
aplicativos para dispositivos inteligentes. A ideia é que os participantes tragam sua ideia, seu aplicativo ou a
inquietação de como aplicar essa tecnologia em seu contexto/ indústria e sejam recebidos por especialistas
que possam assessorá-los no que diz respeito ao desenvolvimento da ideia, melhora do aplicativo ou um
brainstorming rápido sobre possíveis aplicativos que serão desenvolvidos em seu contexto/ indústria.
25º Encontro GeneXus™
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Encontro GeneXus
GENEXUS + COMUNIDADE

OS NÚMEROS DO ENCONTRO
3 DIAS DE

NETWORKING

25º Encontro GeneXus™

+100

ORADORES

+150

ATIVIDADES

+3500

PARTICIPANTES
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PESSOAS + PESSOAS
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Encontro GeneXus
ORIGEM
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Encontro GeneXus
SETORES

28%
TI

Governo
Finanças

25º Encontro GeneXus™

Público
Com visitantes de todo o mundo, o Encontro GeneXus recebe
empresários, profissionais, estudantes e representantes dos
sectores mais relevantes da economia local e regional.

Serviços
Indústria

TI

Universidade

Outros

#GX25
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SPONSORS 2014
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Encontro GeneXus
KIT DE MÍDIA
Social Media

Meios Internacionais

Um alcance de mais de 4.600.000
Impressions nas mídias sociais

Presença física de +10 Meios
Internacionais

1

Comunidade

2

Comunidade GeneXus:
100.000 desenvolvedores
8.500 empresas
25º Encontro GeneXus™
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Assessoria de Imprensa

Para impulsionar a divulgação das
atividades, em meios da região e do
mundo
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Marketing Online

Campanhas antes, durante e
depois do Encontro

5

6

Vídeos Online

Criação e transmissão online
de mais de 170 vídeos
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Encontro GeneXus
MEIOS

a
+833.751 pessoas

Alcance das mensagens durante o
encontro

25º Encontro GeneXus™

843 publicações

Cobertura internacional
(+51 entrevistas)

3.129 Tweets
3 dias
#GX25
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25º Encontro GeneXus
UMA MENSAGEM

“Estamos imaginando muitos futuros...
Construiremos o melhor, juntos!”
Nicolás Jodal, CEO

25º Encontro GeneXus™

#GX25
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Contato:

María Laura Marrero
GX25 LEAD
mlm@genexus.com
+598 2 601 2082

