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Como o blockchain promete
revolucionar o marketing
digital
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Como a TV on demand e a TV
por assinatura aprenderam a
caminhar juntas

Brasil

TV Azul

Mídia Exterior

Tecnologia usada para a base de
dados descentralizada das moedas
digitais traz transparência e
praticidade ao mercado publicitário.

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

Programação de TV de bordo nas frotas da Azul Linhas
Aéreas por todo o país.

CE - Capital (Fortaleza)
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Engajamento digital: como
jogadores de futebol ajudam
no seu negócio
Com milhares de seguidores nas
redes sociais, a imagem dos
craques de futebol pode ser usada
pela sua empresa para alcançar
consumidores.

TV Diário

Conheça o IGTV, o novo
aplicativo de vídeos do
Instagram

Primeira emissora com programação 100% regional

Recurso de vídeos na vertical e com
até uma hora de duração chega
para abrir a competição contra o

GO - Capital (Goiânia)

YouTube.

Programa Coração
de Pescador

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

Incentiva a pesca esportiva consciente

A nova ferramenta da assistente
pessoal dos celulares Android faz
ligações e imita a voz humana para
resolver pequenas tarefas do dia a

MG - Capital (Belo Horizonte)

TV Balcão

dia

Programação especial com ofertas de produtos e
serviços na grande Belo Horizonte
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