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Há 79 anos a APP integra seus esforços por uma 
Indústria de ponta na economia: 
A indústria da comunicação & criatividade. 



• CANNES 
             
                   • PARCERIA APP/ALQUIMIA 
                                      
                                         •   ESPM NO CINEMA 



O Festival Internacional de Criatividade, também conhecido como Cannes Lions abrange o 
Lions Healh, Lions Innovation e Lions Entertainment. Fundado em 1954, o Festival 
acontece todo mês de junho em Cannes, França. O Festival também é o ponto de 
encontro global para anunciantes, publicitários e profissionais de comunicação. 
 
Empenho do Ênio Vergeiro  que já atuou como diretor responsável pela representação do 
Festival de Cannes no Brasil,  negociou importante parceria com o Estadão que 
disponibiliza o DVD dos filmes vencedores (traduzido e legendado em português) para 
exibição em primeira mão no Fest’Up e posteriormente em eventos pelo Brasil, através 
dos Capítulos Regionais APP. 



KSP-KNOWLEDGE SHARING PROGRAM  
 NOVA IORQUE - 15 A 22 DE OUTUBRO DE 2016 

Parceria com a empresa AlquimiaBrazil propõe um evento de 08 
dias em Nova Iorque. 
Uma semana de seminário internacional em New York. 
Nove principais executivos das maiores agências digitais dos 
Estados Unidos, durante cinco dias, vão lhe ensinar o que há de 
mais moderno em ferramentas digitais para incrementar suas 
vendas. 
 



EXECUTIVOS DAS NOVE MAIORES AGÊNCIAS DIGITAIS DOS EUA! 
Seminário sobre “Criatividade & Inovação” em vendas, ministrado 
por Laura Ryan, do International Center for Studies in Creativity da 
famosa Universidade de Buffalo. Certificado da Universidade. 
• 4A’s – Chick Foxgrover, Chief Digital Officer • Assembly – Steve 
Farella (chairman) / Martin Cass (CEO) • Horizon Media – Donnie 
Williams (Chief Digital Officer) / Stan Fields (Managing Partner and 
EVP),Rich Simms,EVP, Karina Dobarro, Multicultural Branding 
• Huge – Aaron Shapiro (CEO) • Blue Fountain – Gabriel Shaoolian 
(CEO, Founder) • Critical Mass – Daryl Braunmiller, General 
Manager • ANA-American Association of Advertisers-Mike 
Donahue • IAB- Interactive Advertising Bureau 



Veja o que está incluído no programa! 
• Passagem ida e volta cidade de origem/New York/cidade de origem; 
• Sete noites em Hotel 4 Estrelas, apartamento duplo; 
• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto; 
• Cinco dias de seminário, conferências e debates com eventual 

distribuição de print-outs dos temas debatidos; 
• Monitoria da AlquimiaBrazil; 
• Interpretação simultânea em todas as palestras e debates. 
 
Reservas e mais informações: 
http://www.alquimiabrazil.com/ksp/ 
 

http://www.alquimiabrazil.com/ksp/


http://cinema.espm.br/ 



A qualidade e a excelência da ESPM chegaram na tela do seu cinema! 
Com transmissões ao vivo para cinemas e um calendário completo de sessões ministradas 
por professores renomados, o inédito projeto ESPM no Cinema terá a duração de quatro 
meses – de agosto a novembro de 2016 –, com exibições agendadas para todas as terças-
feiras, às 20h, em salas de cinema de diversos estados do Brasil.  
Para conduzir as sessões, selecionamos um corpo docente especializado, que apresentará 
conteúdos de quatro esferas diferentes da comunicação: marketing digital; tendências em 
comunicação com o mercado; inovação e criatividade; e o novo consumidor brasileiro. As 
transmissões ao vivo acontecerão diretamente dos estúdios Cinelive. 
Os participantes que forem aos cinemas poderão fazer o download de um material de apoio 
(http://cinelive.disseminar.com.br), enviar perguntas e interagir por meio da #CineliveESPM 
no Twitter. Estes são dois dos diferenciais do evento, que tem como principal objetivo 
disseminar o conhecimento e capacitar pessoas.  

http://cinelive.disseminar.com.br/
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Entrevista Grandes Nomes da Propaganda - 02.10.2016 – Fest’Up 2016 



REDES SOCIAIS APP 2016 



Facebook (FB)  
13.260 

Twitter  
6.850 

Instagram  
1.009 

LinkeDin  
20.397 

41.516 seguidores  APP Brasil 2016  



 76.663 

 48.134  

Pessoas alcançadas com o Anuncio Fest’UP (22/06) Pessoas alcançadas - Vídeo Fest’UP 

Publicações Impulsionadas Facebook/appbrasil 



 115.000  

 124.549  

2015 01/01 à 30/Set/2016

Acesso Portal appbrasil.org.br 
























