
	

																				 																																																		 	

Samsung Techwin America: novidades tecnológicas na 
EXPOSEC 2016 

  

Fundada em 1977, a Samsung Techwin America, líder global no fornecimento de 

produtos profissionais de videomonitoramento, segurança industrial, consumo e 

tecnologias relacionadas, estará mais um ano na EXPOSEC | International Security 

Fair, trazendo novos produtos e avanços tecnológicos que incluem câmeras analógicas 

de Alta Definição (AHD), câmeras 4K e uma infinidade de lançamentos, de 10 a 12 de 

maio de 2016, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São 

Paulo. 

Com base na história de inovação da empresa, a Samsung Techwin está comprometida 

com o contínuo desenvolvimento do mercado de soluções de segurança.  O abrangente 

portfólio da empresa inclui câmeras IP e analógicas com sua tecnologia integrada ao 

chipset WiseNet III, NVRs, DVRs, monitores e codificadores, oferecendo uma vasta gama 

de produtos a preços competitivos. 

 A Samsung Techwin America tem participado da EXPOSEC nos últimos dois anos. A 

decisão da empresa em estar presente na feira tem o objetivo de criar um contato mais 

direto com os usuários finais e integradores. “Cremos que isso é primordial para 

mostrarmos diretamente as vantagens de nossos produtos ao usuário final e gerar mais 



	

																				 																																																		 	

demanda. A EXPOSEC tem a participação de vários segmentos da Indústria de 

Segurança, desde distribuidores, pequenos e grandes instaladores e usuários finais. Isso 

se torna ideal para expormos nossa qualidade e avanço tecnológico. O evento é o canal 

de informação, mostrando as últimas tendências e recursos de tecnologia na área de 

segurança, assegurando que o mercado esteja completamente atualizado”, afirma Pedro 

Duarte, vice-presidente da Samsung Techwin America.  

Além dos lançamentos a empresa preparou uma ampla programação que abrangerá 

cursos e atividades interativas abertas ao público como a grade de palestras com 

consultores do Sebrae e outros renomados especialistas; o Espaço WiseNet Academy 

que esse ano contará com 120 lugares, com o objetivo de levar conhecimento técnico 

para todos os participantes e o Game Show onde os participantes poderão ganhar 

prêmios. Também, Cinema VR, Espaço para Programa de Instaladores, Espaço Kits 

Samsung, Soluções de Video Analiticos, stand para cursos técnicos “WiseNet Academy”, 

onde serão ministrados 15 cursos gratuitos e para os profissionais que buscam 

desenvolver os seus negócios e empresas em um momento de crise, o Congresso 

SAMSUNG STEP de Vendas e Marketing 2016 será uma excelente oportunidade de troca 

de informações, experiências e atualização profissional.  

Organizada pela Cipa Fiera Milano, em parceria com a ABESE (Associação Brasileira 

das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), a EXPOSEC reunirá mais de 800 

marcas expositoras, com expectativa de público de 42 mil visitantes.  

Mais informações: www.exposec.tmp.br 

 

 

 



	

																				 																																																		 	

Serviço 

XIX EXPOSEC | International Security Fair 

Data: 10 a 12 de maio de 2016, das 13h às 20h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center  

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda, São Paulo – SP 

Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário Jabaquara 

* Evento gratuito para profissionais do setor 

 

 

Sobre a Cipa Fiera Milano  

A Cipa Fiera Milano é especializada em feiras de negócios e publicações técnicas, e tem como 

objetivo aproximar organizações e criar oportunidades de relacionamentos por meio da realização 

de grandes feiras e publicações de revistas segmentadas na América Latina.  

 

Fiera Milano no Mundo 

Localizada em Milão - Itália, a Fiera Milano é líder de mercado nos segmentos de feiras e 

congressos, tanto em número de visitantes e expositores, quanto na excelência das exposições. 

Com escritórios em oito países ao redor do mundo, a Fiera Milano possui um portfólio que se 

destaca das demais promotoras de feiras em termos de gama de setores econômicos 

representados e qualidade dos eventos. A cada ano suas exposições atraem mais de 30 mil 

expositores e cinco milhões de visitantes.  
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