


Publicidade, Produtoras, 
Anunciantes, entre outros.

BRANDING
Eventos, Ativismo, Jornalismo, 

Esporte, Música, Cultura Popular.

LIVE
Cinema, TV, Rádio, Teatro, 

Shows, entre outros.

ENTERTAINMENT
Game, Social Media, Mobile, Web, 

Second Screen, entre outros.

PLAY

29/09 30/09 01/10 02/10











público
Atuantes e entusiastas nas novas formas e contextos de comunicação, que buscam trocar idéias, desafios e 

soluções e conhecer quais são as principais experiências transmídias do mercado nacional e internacional.  

Assim como, alinhar plataformas, conteúdos e audiência dentro de diferentes contextos mercadológicos.

alcance facebook



App Segunda Tela

realizaram download
do aplicativo

http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/maiseratransmidia


divulgação



repercussão clique  para ver a notícia

http://www.adnews.com.br/negocios/iii-forum-transmidia-comeca-discutindo-branded-content
http://www.adnews.com.br/eventos/com-apoio-do-adnews-iii-forum-transmidia-comeca-na-proxima-segunda
http://www.adnews.com.br/publicidade/desafio-do-branded-content-e-quebrar-o-mind-set
http://www.adnews.com.br/publicidade/por-que-a-despedida-da-kombi-foi-uma-aula-de-branded-content
http://www.adnews.com.br/midia/confira-a-programacao-do-iii-forum-transmidia
http://www.adnews.com.br/midia/confira-a-programacao-do-iii-forum-transmidia
http://www.adnews.com.br/midia/convergencia-das-midias-e-destaque-no-segundo-dia-de-forum-transmidia
http://www.adnews.com.br/midia/interatividade-foi-destaque-no-ultimo-dia-do-iii-forum-transmidia
http://abpitv.com.br/site/iii-forum-transmidia-abre-inscricoes/
http://guiacultura.com.br/sao-paulo-sp/iii-forum-transmidia-na-fapcom
http://curtase.org.br/ao-seu-redor-iii-forum-transmidia/
http://www.camisanova.com/eventos/iii-forum-transmidia/
http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2014-09--fapcom-promove-iii-forum-transmidia-14687
http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2014-10-engajamento-na-despedida-da-kombi-14750
http://www.visitesaopaulo.com/seu-evento-detalhe.asp?cod=18408
http://gamehall.uol.com.br/network/painel-de-games-2nd-screen-tv-digital.htm
http://www.ccsp.com.br/site/ultimas/71484/Forum-Transmidia
http://www.fapcom.edu.br/blog/cultura/fapcom-recebe-o-iii-forum-de-transmidia.html
http://www.acontecendoaqui.com.br/forum-transmidia-discute-convergencia-das-midias/
http://cinemaanimadores.wordpress.com/2014/10/02/cinema-animadores-participa-do-iii-forum-transmidia/
http://www.sinaprosp.org.br/visualizar_noticia.php?id_noticia=1995
http://promoview.com.br/m-i-c-e/409819-iii-forum-transmidia-abre-suas-inscricoes/
http://agenda.vitaminauff.com.br/evento/transmedia-play/
http://valepublicitando.com/?p=4157
http://storytelicos.com.br/iii-forum-transmidia/
http://storytelicos.com.br/iii-forum-transmidia-1o-dia/
http://storytelicos.com.br/3o-dia-do-forum-transmidia/
http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2014/09/iii-forum-transmidia.html
http://www.telaviva.com.br/26/09/2014/iii-forumtransmidia-reunira-profissionais-e-estudiosos-do-mercado/tl/393102/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/19/09/2014/forum-transmidia-reune-profissionais-e-estudiosos-do-tema-em-sao-paulo/tl/392365/news.aspx
http://www.zoommagazine.com.br/zoom/ctIII_Forum_Transmidia.do#.VDeNXvldWll
http://www.aesp.org.br/noticias_view_det.php?idNoticia=1265
http://www.storytellers.com.br/2014/10/storytellers-no-painel-games-2nd-screen.html
http://digitalks.com.br/noticias/forum-transmidia-2014/
http://www.rpg.net.br/blogs/posts/painel-de-games-2nd-screen-tv-digital-e-mobile-no-forum-transmidia-ftm2014
http://startupi.com.br/evento/iii-forum-transmidia/


Uma realidade alternativa, onde a comunicação existente entre 

as pessoas acontece por apenas uma via. Um sistema que 

apenas dita regras e o diálogo é algo inexistente.

É nesse plano de fundo que inicia-se a jornada de nosso 

protagonista, buscando novas formas de comunicação e 

engajamento. Novos conceitos são explorados, novos locais e 

plataformas. Para isso ele terá que se afastar de nosso planeta, 

ver tudo de longe e explorar locais não antes conhecidos por 

todos.
CLIQUE AQUI

e veja a história completa

http://www.forumtransmidia.com/transmedia-play




4K não é apenas alta resolução. 
Existem inúmeras possibilidades 
interativas através dessa 
tecnologia.

Segunda tela serve para 
enriquecer a experiência do 
usuário ao assistir TV.

Nós somos o segundo maior 
país em consumo e diversidade 
de mídia no mundo.

Boas histórias são 
compartilhadas porque 
são interessantes e 
conectam a emoção.

Erik Soares | Sony

Rafael Siqueira | ESPN Brasil

Toninho Rosa | Adnews
Patrícia Weiss | Asas da Imaginação



https://www.flickr.com/photos/transmediaplay/sets/


vídeos

http://www.youtube.com/user/EraTransmidia/videos




Rodolfo Oliveira
rodolfo@corazonada.com.br

Tel. 11 9 9825 9864

/ForumTransmidia
#FTM2014

#transmediaplay
#souyuri

https://www.facebook.com/ForumTransmidia
http://www.forumtransmidia.com/

