
LUANDA, 16-17 ABRIL 2013
HCTA - Hotel de Convenções de Talatona

EDIÇÃO CONGRESSO & EXPO
A reunião anual do mercado das TELECOMUNICAÇÕES4ª

Media Partners Hotel Oficial Produzido e desenvolvido pelo

Massificação da

BANDA-LARGA
TRIPLE PLAY
os Serviços de valor
acrescentado

Tecnologias e Serviços paraA demanda de 

CONTEÚDOS
e de APPs

PAGAMENTOS
MÓVEIS

CLIENTES
CORPORATIVOS

ANGOLA TV
GLOBALCOM THINK TANK
A VOZ DOS LÍDERES TV EVOLUTION

Um NOVO EVENTO para uma NOVA ERA:
Participe e Descubra o futuro da Angola Digital!

www.globalcomangola.com

3ª Edição 3ª Edição

3ª
EDIÇÃO

P
R
É
M
I
O
S

PRÉMIOS
GLOBALCOM ANGOLA

AngoSATAngoSAT

Presença de

TOP SPEAKERS

INTERNACIONAIS

www.globalcomangola.com



2 »  PARA INSCRIÇÕES: Tel. +351 21 793 29 89 _ Fax +351 21 793 29 88 _ geral@iirangola.com _ inscrip@iirangola.com

Prezado (a) Profissional,

Se está em Angola e está no mercado das Telecoms então não

há melhor sítio para estar do que em Globalcom 2013!

O trabalho desenvolvido nos últimos anos permite-nos afirmar,
sem temor a equivocar-nos que somos A REFERÊNCIA
DO MERCADO.

Uma infra-estrutura de telecomunicações desenvolvida é
crucial para o crescimento dos países e da economia, e Angola
não quer ficar atrás. Há uma demanda crescente para a
melhoria da cobertura a nível de qualidade, de serviços de
valor-acrescentado e de preços, e os operadores e as
empresas não querem perder esta oportunidade única.

Se é um Operador, Fornecedor de Soluções
Tecnológicas, Consultor, Fornecedor de Redes
Móveis, Fixas e de Serviços para Operadores e está
à procura de um evento que:

> Proporcione o momento para reunir-se com os líderes do
mercado e líderes internacionais 

> Conseguir oportunidades de realizar negócios rentáveis 

> Encontrar soluções para os desafios do seu negócio

> Compreender o presente para dominar o futuro do mercado

Então Globalcom Angola 2013 é o seu evento!

É de assistência obrigatória, a “must attend event”!

Espero encontra-lo nos dias 16 e 17 de Abril em Luanda.

Atenciosamente,

Alexandra da Fonte Martins
Programme Manager
iiR Angola

Muito interessante 
e dinâmico

Director. MULTITEL�

Consultor de Redes/
Segurança da Informação
HIPERDIST

�
“Proveitoso 

e construtivo“
Director Comercial
BROLAZ

É um evento de carácter
importante na transferência
de conhecimento. A
interacção entre os
participantes gera também
a possibilidade na realização
de futuros negócios“

Responsável de
Estratégias de Negócio
MOVICEL

O evento está muito
bem organizado, os
conteúdos são actuais 
e de interesse“ �

�

Saiba o que OPINAM de

Globalcom Angola



O sector das telecomunicações está em mudança com vista a
desenvolver a sociedade da informação e do conhecimento entre
2010 e 2015. O Livro Branco dá um enquadramento legal que visa
garantir concorrência no sector e com ela qualidade a preços
competitivos.

Angola definiu como áreas prioritárias a operação de redes, a definição de políticas e a regulação visando
adaptar-se às exigências do mercado e do desenvolvimento tecnológico. Um ano depois os líderes das
Telecoms em Angola voltam a reunir-se para encontrar as respostas e as soluções para alcançar a
eficiência de serviços e a rentabilidade financeira.
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�Quais os desafios e oportunidades 
de futuroAngoSATAngoSAT

�Preparar o terreno para a futura demanda
Massificação da

BANDA-LARGA

�A convergência de serviços de valor
acrescentado

TRIPLE PLAY
os Serviços de valor
acrescentado

�Qual o modelo de negócio da demanda 
de CONTEÚDOS e de APPs

A demanda de 

CONTEÚDOS
e de APPs

�Estratégias de Negócio das TECNOLOGIAS E

SERVIÇOS PARA CLIENTES CORPORATIVOS

Tecnologias e Serviços para

CLIENTES
CORPORATIVOS

�Quais as estratégias para conseguir a
massificação da utilização de instrumentos 
de pagamento electrónicos alternativos ao
numerário

Para Além da

Comunicação Móvel: 

uma fusão com a Banca - 

“O Banco na Mão”

Dr. Nadean Szafman
Director Geral
CARTEIRA MÓVEL -
Moçambique 

PAGAMENTOS
MÓVEIS

�

GLOBALCOM THINK TANK
A VOZ DOS LÍDERES

3ª Edição

�Painel Especializado 

ANGOLA TV: MODELOS DE NEGÓCIO 
E A LIDERANÇA DO MERCADO TELEVISIVO

Desbloqueie o potencial da televisão em Angola e participe
na transformação e desenvolvimento do mercado

ANGOLA TV
TV EVOLUTION

NOVA AGENDA
Saiba o que 

DIZEM OS

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
AngoSat terá um tempo de

vida útil de 15 anos e vai servir

para apoiar as infra-estruturas

nacionais de telecomunicações

e televisão digital terrestre em

todo o país. Em declarações

recentes, o Ministro Angolano

das Telecomunicações e

Tecnologias de Informação,

José de Carvalho da Rocha,

informou que o processo de

entrada em órbita do AngoSat

inicia este ano (2012)

Fonte: Angop, 13 de Fevereiro de 2012

O mercado Angolano de fibra

óptica está avaliado em 1200

milhões de dólares

Fonte: informa, telecoms & media

O II Congresso Globalcom

Angola 2011, que durante dois

dias reuniu mais de 93

empresas do ramo das

telecomunicações e

tecnologias, para analisar as

inovações no sector e

tendências de novos produtos

e serviços, encerrou hoje, com

a distinção das instituições

que mais se destacaram esse

ano

Fonte: Angop, 18 de Maio de 2011



APROVEITE 
GLOBALCOM
para:
> Reunir-se com
potenciais clientes 
e aumentar a sua base
de contactos

> Posicionar a sua
empresa entre os
principais compradores
e apresentar as suas
soluções ao Sector
das Telecomunicações
em Angola

> Minimizar os riscos
de lançamento de
produtos, garantindo 
o retorno do seu
investimento

SEJA

PATROCINADOR
Aumente a sua visibilidade no Sector das Telecomunicações, desenvolva novas relações, fortaleça os negócios 

já existentes e promova os seus produtos e serviços em Globalcom Angola 2013.
O evento com os principais decision makers do Mercado Angolano.

DIAMOND
SPONSOR

35.000 USD 22.000 USD 17.000 USD 12.000 USD

PLATINUM
SPONSOR

GOLD
SPONSOR

SILVER
SPONSOR

6.000 USD

EXPOSITOR

Intervenção

Moderação da Mesa GLOBALCOM THINK

TANK: A VOZ DOS LÍDERES

Convites para assistir ao Congresso

Desconto em inscrições adicionais

Documentação na pasta de assistentes

Logótipo nos cartazes do Congresso

SIM – 45 min.

SIM

9

25%

SIM

DIAMOND 

SPONSOR

SIM – 30 min.

NÃO

6

20%

SIM

PLATINUM

SPONSOR

SIM – 30 min.

NÃO

4

15%

SIM

GOLD 

SPONSOR

NÃO

NÃO

2

10%

SIM

SILVER 

SPONSOR

NÃO

NÃO

1

10%

SIM

NÃO

MODALIDADES DE PATROCÍNIO

LUANDA, 16-17 ABRIL 2013

BENEFÍCIOS NO CONGRESSO

Logótipo materiais de divulgação

Logótipo Campanha de Comunicação 

& Marketing

Texto corporativo (interior programa)

Página de Publicidade no Catálogo 

de Exposição

Logótipo na Web de Globalcom e iiR Angola

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

MARKETING E COMUNICAÇÃO

Área de Exposição

STAND

Almoço e café para o staff

Demo de Produto

20 m2

SIM

2

SIM

9 m2 ou 6 m2

SIM

2

SIM

4 m2

SIM

2

SIM

4 m2

SIM

2

SIM

4 m2

SIM

1

SIM

EXPO GLOBALCOM

Lista de assistentes SIM SIM SIM SIM SIM

MARKETING POST-EVENT
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PLANO DE EXPOSIÇÃO

20132013

RECEPÇÃO

LUANDA, 16-17 ABRIL 2013
HCTA - Hotel de Convenções de Talatona

Faça parte do programa e posicione a sua empresa como um Key Player no mercado das telecomunicações, apresentando um
Seminário ou Sessões especializadas relacionadas com as suas soluções para o mercado das Telecoms.

� Se é um Organismo público, regulador ou um operador contacte com: 
Alexandra da Fonte Martins. Programme Manager • amdafonte@iirangola.com • Tel. +34 91 700 38 93

� Se quer apresentar as suas soluções e serviços de consultoria contacte com:
Silene da Silva. Sponsorship Manager • sdasilva@iirangola.com • Tel. +34 91 700 43 40

� Se quer ser Media Partner ou uma Associação que quer vincular a sua imagem a este evento contacte com:
Marcella Martinez. Marketing Manager • mcaciolato@iirangola.com • Tel. + 34 91 700 43 40

ESTÁ INTERESSADO EM SER PARTE ACTIVA DE GLOBALCOM 2013?

5Não fique sentado na plateia a ouvir os seus concorrentes, suba ao cenário das Telecoms!

Quer patrocinar este evento?
Contacte com Silene Silva

Tel. +34 91 700 43 40 • sdasilva@iirangola.com

Óptima oportunidade para que os assistentes conheçam de
perto os seus produtos e serviços. Reserve o seu espaço já!! !!
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Reconhecer e Premiar 

a EXCELÊNCIA do MERCADO

AFRICANO das

TELECOMUNICAÇÕES.

Os PRÉMIOS GLOBALCOM

ANGOLA são fruto de uma

iniciativa do iiR Angola

no sentido de reconhecer 

o MAGNÍFICO TRABALHO

desenvolvido pelas

instituições, empresas 

e profissionais ligados 

ao sector das

telecomunicações.

EDIÇÃO

PRÉMIOS
GLOBALCOM3ª

CATEGORIA

1

CATEGORIA

2

CATEGORIA

3

Melhor Serviço/Inovação 

do ano

Premia um produto desenvolvido ou oferecido

por um fornecedor de soluções, uma iniciativa

levada a cabo por um operador no âmbito da

optimização significativa da sua rede, uma

estratégia executada, uma oferta ao consumidor

ou outra iniciativa que tenha obtido excelentes

resultados ao longo de 2012 devido a uma

abordagem inovadora.

Telecomunicações 

para Mudar Vidas

Premia uma iniciativa que tenha 

transformado significativamente o âmbito 

das telecomunicações do país e que

consequentemente, tenha contribuído para o seu

desenvolvimento económico e social, no sentido

do aumento de cobertura, melhora da qualidade

ou optimização da relação custo-eficácia.

Melhor Campanha

de Marketing 

Premia uma campanha de marketing eficaz,

o êxito obtido no lançamento de uma marca,

uma campanha publicitária ou uma estratégia 

de distribuição inovadora que tenha sido levada 

a cabo por um operador, fornecedor de soluções,

distribuidor ou fabricante ao longo de 2012.

Na 3ª Edição, as categorias premiadas

serão as seguintes:
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Globalcom
Angola 2011
Melhor Serviço/Inovação do ano

Serviço de acesso ao Facebook, a

partir do telemóvel, sem necessidade

de conexão à Internet, para interagir

na referida rede social com amigos e

familiares � UNITEL

Telecomunicações para Mudar Vidas

Projecto Peditel de Telemedicina para

Angola -Saúde XXIs-

� INOVETEL

Melhor Campanha de Marketing

Campanha realizada por ocasião do

CAN � UNITEL

Globalcom
Angola 2012
Melhor Serviço/Inovação do ano

10 amigos � UNITEL

Telecomunicações para Mudar Vidas

Recargas Electrónicas � UNITEL

Melhor Campanha de Marketing

Concurso Globo de Prémios da 

DStv, em parceria com GO MEDIA;

PUBLIVISION e TIMWE

FELICITAMOS OS

GANHADORES
DAS ANTERIORES
EDIÇÕES

QUER FAZER PARTE DA LISTA DE GANHADORES?
ENTÃO APRESENTE JÁ A SUA CANDIDATURA NÃO
PERCA MAIS TEMPO…

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

A data limite para aceitação de candidaturas através da Web

www.globalcomangola.com é 29 de Fevereiro de 2013.

VOTAÇÕES

A votação pública dos candidatos terá lugar entre 1 de Março e 1 de Abril

de 2013.

PREMIADOS

Os resultados serão publicados na página Web

www.globalcomangola.com no dia 3 de Abril de 2013 estando

disponíveis para consulta ao público.

Ser candidato ao Prémio proporciona à sua empresa, à sua

marca, ou aos seus serviços uma visibilidade notória, mas

sem dúvida os ganhadores são os que terão maior destaque.

Mas se quer ter uma notoriedade garantida e que a sua

marca esteja associada à excelência, à inovação, à

exclusividade, patrocine os PRÉMIOS GLOBALCOM 2013
e seja um dos vencedores desde o primeiro momento!

Para mais informação contacte com
Alexandra da Fonte Martins
amdafonte@iirangola.com
Tel. + 34 91 700 38 93 

Contacte com
Silene da Silva
sdasilva@iirangola.com • Tel. + 34 91 700 43 40

7www.globalcomangola.com
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NOME

FUNÇÃO

E-MAIL

TELEMÓVEL

EMPRESA

Nº CONTRIBUINTE

MORADA

RESPONSÁVEL DE FORMAÇÃO

AUTORIZADO POR

TELEFONE FAX

Como reservar a sua participação?

iirangola.comiirangola.com

Boletim de Inscrição

Siga-nos @iirangola

D
iv

. P
/M

H

PREÇO DE INSCRIÇÃO

Globalcom Angola 2013
Luanda, 16 e 17 de Abril de 2013 1.999 $

No cumprimento dos artigos 6 e 10 da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei da
Protecção de Dados Pessoais, informamo-lo/a de que os seus dados foram
obtidos através de Brochuras, para serem incorporados aos ficheiros do
“Institute for International Research Portugal” (de aqui em diante iiR Portugal),
devidamente inscritos perante a Comissão Nacional de Protecção de Dados,
e serão tratados com fins de gestão de comunicações comerciais, eventos,
seminários e conferências realizadas pelo iiR PORTUGAL. Desta forma, o iiR
Portugal tratará os dados para administrar as consultas que receba dos seus
assistentes e oradores com o objectivo de realizar envios publicitários acerca
das actividades, serviços, ofertas, promoções especiais e de
documentação de diversa natureza e por diferentes meios de informação
comercial, além de gerir a informação da que se disponha para a promoção
de eventos, seminários, cursos ou conferências que possam ser interessantes
para os seus assistentes e oradores, de acordo com os  trabalhos de
segmentação e obtenção de perfis que se fazem relativos aos mesmos, tudo
isto com o objectivo de personalizar o tratamento com as mencionadas
pessoas conforme as suas características e/ou necessidades. Mediante a
presente comunicação, fica informado/a e consente que os seus dados
possam ser cedidos a patrocinadores, publicações, expositores em feiras ou
outros sujeitos em base à relação que o iiR Portugal mantenha com os
mesmos para alcançar uma maior eficiência na gestão das suas actividades.
Para o exercício dos direitos de informação, acesso, rectificação ou eliminação
ou oposição dos seus dados por parte do iiR Portugal, deverá enviar uma
comunicação por escrito, identificada com a referência “Protecção de Dados”
para “Institute for International Research Portugal”, com domicílio social na
Avª Miguel Bombarda, 70, 1ºC. 1050-166 Lisboa, na qual se concrete o pedido.
A comunicação deverá ir devidamente acompanhada por uma fotocópia do
seu Bilhete de Identidade.

Data e lugar de celebração

Luanda,
16 e 17 de Abril de 2013
HCTA - Hotel de Convenções
de Talatona

Facturação

A factura será enviada por Sociser
Lda Nº Contribuinte nº 5417020940
Rua Rainha Ginga, Nº 49 - 3º Andar -
Apartamento 332/333. Luanda -
Angola

Detalhes Administrativos

Certificado de Assistência

A todos os assistentes que assim
o desejarem, será entregue um
Certificado de Assistência no Evento.

Cancelamentos

O cancelamento deverá ser
comunicado por escrito até dois
dias úteis antes do início do encontro
e ser-lhe-á restituído o valor da
inscrição excepto 10%, referente a
gastos administrativos. Depois deste
período, não nos será possível a
devolução do mesmo. No entanto,
poderemos admitir uma substituição
à sua presença. Qualquer
substituição deverá ser notificada por
escrito até um dia útil antes do início
do encontro. A entrada no Evento
somente é garantida se o pagamento
da inscrição for efectuado antes da
data do Evento.

P
PA
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» PA R A  C O N S U LTA S  S O B R E  O  P R O G R A M A

Alexandra da Fonte Martins
Programme Manager

amdafonte@iirangola.com • Tel. + 34 91 700 38 93

» PA R A  PAT R O C I N A R  E S T E  E V E N T O

Silene Silva
sdasilva@iirangola.com • Tel. +34 91 700 43 40

inscrip@iirangola.com

+351 21 793 29 88

+351 21 793 29 89

info@iirangola.com
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