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Como a TV on demand e a TV
por assinatura aprenderam a
caminhar juntas

Filtrar os veículos represenados pela FTPI
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Escritório FTPI Todos
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Engajamento digital: como
jogadores de futebol ajudam
no seu negócio

Brasil

Revista Newsweek

Azul M agazine

Guia Azul de

Mídia Exterior

Inimigas nos tempos modernos?
Nada disso! Veja como a TV on
demand chegou para completar a
TV por assinatura.

Com milhares de seguidores nas
redes sociais, a imagem dos
craques de futebol pode ser usada
pela sua empresa para alcançar
consumidores.
Revista com notícias e tendências do mundo

Revista veiculada a bordo dos aviões da Azul Linhas
Aéreas

Guia de viagem da Azul Magazine para mostrar o melhor
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Conheça o IGTV, o novo
aplicativo de vídeos do
Instagram
Recurso de vídeos na vertical e com
até uma hora de duração chega
para abrir a competição contra o
YouTube.

de Miami e Orlando

Viagem

M ade to Live

Google Duplex: inteligência
artificial e a evolução do
atendimento ao cliente

Revista de alto padrão especializada em moda,
automobilismo, luxo e gastronomia

A nova ferramenta da assistente
pessoal dos celulares Android faz
ligações e imita a voz humana para
voltar

resolver pequenas tarefas do dia a
dia

topo

Conheça as novidades do
Facebook e do Instagram
Mark Zuckerberg anunciou durante
a conferência anual de
desenvolvedores do Facebook
ferramentas para incrementar a
experiência com as redes sociais.
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FTPI São Paulo
(11) 2178-8700

Revista

FTPI Brasília
(61) 3035-3750
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Rádio AM

FTPI Rio de Janeiro
(21) 3852-1588

Compartilhe

FTPI Nordeste
(81) 2128-4350
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Rádio FM

FTPI Belo Horizonte
(31) 2105-3609

TV

FTPI Curitiba
(41) 3026-4100

Partilhar

Cinem a

FTPI Cam pinas
(19) 3296-6224

Mídia Exterior

FTPI Goiânia
(62) 98129-0250

FTPI Porto Alegre
(51) 99284-2534

web by Citrus7

