InfoComm Brasil é adiada para outubro
Evento, que aconteceria em São Paulo entre 14 e 16 de Abril, foi remarcado para os dias
20, 21 e 22 de outubro em função da pandemia do Coronavírus. Evento trará novidades
que em diversas vertentes tecnológicas
16 de março de 2020 - Relatada pela primeira vez em Wuhan, China, em 31 de
dezembro de 2019, o Coronavírus COVID-19 foi declarado uma pandemia em 11 de
março de 2020. Em virtude do aconselhamento, por parte do governo brasileiro, de
cancelamento ou adiamento de grandes eventos - além dos procedimentos de quarentena
para todos os viajantes estrangeiros -, a organização da InfoComm Brasil 2020, após
cuidadosa consideração, decidiu adiar sua programação, originalmente agendada para os
dias 14, 15 e 16 de abril de 2020, para os dias 20 a 22 de outubro de 2020 (terca-feira à
quinta-feira), no Transamérica Expo, em São Paulo.
"Embora entendamos que isso possa causar um inconveniente, colocamos a saúde e a
segurança de nossos expositores e participantes como nossa maior preocupação",
declara , Max Jaramillo, diretor de exposições da InfoComm Latin America.
A InfoComm Brasil 2020 foi remarcada para os dias 20 a 22 de outubro de 2020
(terca-feira à quinta-feira), no Transamérica Expo, em São Paulo.

###
Sobre a InfoComm Brasil 2020
Considerada a principal feira da indústria de áudio, vídeo, iluminação, automação e
sistemas profissionais integrados do país, a InfoComm Brasil é realizada desde 2014 e
traz os melhores distribuidores e fabricantes nacionais e internacionais do setor AV,
sinalização digital, automação residencial, iluminação e domótica. Promovida pela AVIXA
(The Audiovisual and Integrated Experience Association) e pela Latin Press, Inc., a feira
tem como público-alvo profissionais de empresas integradoras de Áudio, Vídeo e
Iluminação, usuários finais de mercados verticais, administradores e proprietários de
grandes instalações, empresas organizadoras de eventos, de locação de equipamentos,
de comunicação e relações públicas, além de engenheiros elétricos e de som e projetistas
de Áudio e Vídeo. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de Outubro, das 13h às 20h,
no Transamerica Expo Center.
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