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FORMAÇÃO

A WEFTEC Connect oferece 
diariamente uma combinação de 
eventos de aprendizagem interativa 
em tempo real e sessões técnicas sob 
demanda. As apresentações estarão 
disponíveis no início da WEFTEC 
Connect e poderão ser acessadas 
livremente durante um ano. 

SESSÕES TÉCNICAS

Aproximadamente 150 sessões sobre 
assuntos diversos:

• Pesquisa e inovação

• Emissões industriais e tecnologias 
de tratamento 

• Estrutura e processo de 
tratamento de águas residuais 
municipais

• Operações e manutenção de 
instalações

• Gestão de resíduos e biossólidos

• Desinfecção e saúde pública

• Sistemas de coleta

• Gestão de águas pluviais

• Gestão de recursos de bacias 
hidrográficas e sustentabilidade 

• Gestão de empresas de água e 
liderança 

• Recuperação e reúso de água

• Percepções sobre o futuro, 
problemas globais e 
sustentabilidade 

VITRINE DE EXPOSITORES

A vitrine de expositores da WEFTEC 
Connect permite que você converse 
diretamente com os mais bem 
informados fornecedores de produtos 
e serviços do mercado. Marque 
entrevistas, assista a demonstrações 
por vídeo, baixe materiais de 
referência e agende reuniões de 
acompanhamento.

Pesquise os expositores por nome, 
categoria de produto ou local para 
descobrir o perfil da empresa. Use
nossa ferramenta baseada em IA 
para identificar contatos específicos 
e participe imediatamente de bate-
papos ou marque reuniões individuais 
por vídeo.

INFORMAÇÕES DO PERFIL DO 
EXPOSITOR

• Descrição da empresa

• Informação do site

• Categorias de produto

• Informações de contato

• Download de produtos e vídeos

• Agendamento de reuniões

QUAIS TECNOLOGIAS  
ESTARÃO PRESENTES NA 
VITRINE DE EXPOSITORES?

• Biossólidos e lodo 

• Substâncias químicas e 
tratamento de substâncias 
químicas

• Operações previstas em contrato 

• Tratamento de água potável

• Engenharia e consultoria  
de equipamentos/processos 

• Resíduos industriais e perigosos

• Internet das coisas industrial

• Instrumentação, controles e 
automação da gestão

• Bombas, válvulas e motores de 
sistemas de coleta e tubulações 

• Equipamentos de segurança

• Equipamentos/serviços de 
amostra e laboratório 

• Processamento de sólidos/ 
gestão de biossólidos 

• Equipamentos/processos  
de tratamento de águas pluviais 

• Equipamentos/processos  
de tratamento de águas residuais

A WEFTEC Connect é uma experiência de aprendizagem dinâmica e imersiva que tira proveito do 
que há de melhor em nossos eventos presenciais e adapta ao mundo virtual, levando tudo isso 
diretamente até você. 
• Aprendizagem interativa ao vivo com sessões de 

perguntas e respostas

• Apresentações técnicas previamente gravadas

• Acesse conteúdo sob demanda durante um ano

• Fale diretamente com fornecedores de produtos 
e serviços do setor de águas

• Faça reuniões individuais habilitadas para áudio 
e vídeo ou envie mensagens instantâneas para 
contatos de empresas

• Assista a vídeos de lançamentos de produtos 
e demonstração de equipamentos, e baixe 
materiais de referência

• Conecte-se com pares do mercado através 
de canais de bate-papo ou mesas-redondas 
habilitadas para áudio e vídeo

• Permita que a IA encontre participantes e 
expositores com base nos dados que você 
forneceu ao criar seu perfil para o evento

5 a 9 de OUTUBRO de 2020



HORÁRIO DOS EXPOSITORES EM TEMPO REAL 

De 5 a 9 de outubro,  
segunda à sexta-feira, 
das 12h às 14h

Você pode acessar a vitrine de expositores a qualquer 
hora, mas os expositores também estarão disponíveis em 
tempo real, em horários dedicados a sessões de soluções, 
reuniões com clientes, lançamentos de produtos ao vivo 
e demonstrações.

NETWORKING

Aproveite ao máximo sua experiência na WEFTEC Connect 
usando nossas ferramentas de engajamento. 

• Participe de sessões interativas e entre em salas de 
discussões com palestrantes, líderes do mercado 
e colegas.

• Converse com colegas do setor em canais de bate-papo 
ou mesas-redondas habilitadas para áudio e vídeo.

• Permita que a IA encontre participantes e expositores que 
compartilham os mesmos interesses com base nos dados 
que você forneceu ao criar seu perfil para o evento.

• Divirta-se com colegas e sua família em eventos sociais, 
como Monday Movie, WEF Awards e Presidential 
Ceremony and Celebration, Wrap Party e muito mais! 

TAXAS DE  
INSCRIÇÃO

TAXA PADRÃO
após 14 de agosto de 2020

Associado Não associado

Acesso completo USD 399 USD 499

Somente vitrine de 
expositores

USD 30 USD 60

Sessão geral de 
abertura e WEF Awards

Gratuita Gratuita

Acesso completo inclui todo conteúdo técnico, networking 
e vitrine de expositores, com acesso ao restante  
do material durante um ano.

Para mais informações  
sobre a WEFTEC: www.weftec.org

Inscrições:  
www.weftec.org/register
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