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“As conferências digitais da WAN-INFRA são feitas na medida 
para apresentar iniciativas que não são somente estimulantes 
e inovadoras, mas também práticas. É quase impossível sair de 
uma destas conferências sem contar com várias alternativas para 
o futuro”.

Marcelo Rech, Diretor-executivo de jornalismo
Grupo RBS, Brasil 

“O que mais gostei foi compartilhar as experiências de editores 
na execução de projetos digitais. Acredito que neste quesito, o 
enfoque no conteúdo pago do NYT e da inovação (startups) do 
Irish Times foi de grande valor. Também é muito enriquecedor 
conhecer novos enfoques editoriais no meio digital, como foram 
Buzzfeed, apresentações de negócios ditos emergentes, ou 
modelos publicitários inovadores”. 

Juan Figuerola-Ferreti, Responsável por projetos 
de estratégia digital, Vocento, Espanha

“O que me marcou foi a quantidade de exemplos mundiais, os 
verdadeiros experimentos que foram realizados nos meios digitais. 
Isso é muito mais interessante que as discussões teóricas. O 
que fica claro é que estamos todos em um processo intenso de 
experimentação. Uma conferência como esta é muito valiosa para 
podermos compartilhar estas experiências”.

David Plott - Diretor editorial
Jakarta Globe, Indonésia

Desde 2009, os eventos “Digital Media” da WAN-IFRA se 
centram nas últimas estratégias e modelos de negócios 
digitais, com o objetivo de oferecer as melhores ferramentas 
àqueles editores que buscam fortalecer suas plataformas 
digitais.

Depois do sucesso de suas últimas edições em Londres 
e na Ásia, e mantendo sua promessa de ser “a sócia 
indispensável dos jornais de toda indústria jornalística, 
ajudando-os no desenvolvimento de negócios prósperos 
e tecnologia”, a Associação Mundial de Jornais e Editores 
de Notícias organizará a primeira edição da “Digital Media 
Latinoamérica” no mês de outubro, na Colômbia.

“Digital Media Latinoamérica” tem como objetivo ser um 
ponto de encontro imperdível para os jornais da América 
Latina que lutam para encontrar um elemento essencial 
diferenciador para sobreviver no ambiente hiper-competitivo 
da indústria editorial hoje em dia. Através de casos inovadores, 
diferentes e transformadores, tanto a nível global quanto a 
nível regional, esta conferência estimulará a criatividade e a 
inovação na nossa indústria.
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“Digital Media Latinoamérica” abordará os temas mais relevantes 
para o setor na atualidade, entre eles:

- Correr riscos, diversificar, engajar
- Estratégias e implementação de conteúdo pago
- Novas ferramentas e plataformas para a narrativa     
  digitais
- Publicidade digital, Web TV e estratégias mobile
- google, Facebook e Protocolo IP

OPINIÃO GERAL DO PÚBLICO DAS 
CONFERÊNCIAS “DIGITAL MEDIA”



Clark gilbert
Presidente e CEO - Deseret News e 
Deseret Media, Estados Unidos
Clark Gilbert é o presidente e CEO da 
Deseret News Publishing Company 
e da Deseret Digital Media. Deseret 
News é uma dos negócios mais 
antigos de Utah e um dos jornais com 
maior crescimento do país, tanto no 

formato impresso como no online.

Rob grimshaw
Diretor geral, FT.com
Estados Unidos
Depois de conseguir um ótimo 
negócio de assinaturas digitais 
para o FT (52% da circulação paga 
do diário é digital), em 2012 suas 
responsabilidades se estenderam para 
o negócio das assinaturas do papel. 

Ambos os negócios são agora integrados para criar um 
modelo multicanal da empresa para o consumidor (B2C), de 
onde se gerencia todas as assinaturas do FT. 

Jon Ruiz
CEO, El Tiempo, Colômbia
Jon dirige a Casa Editorial El 
Tiempo, principal grupo de meios 
de comunicação na Colômbia, 
com liderança absoluta nos jornais 
impressos e na internet. Jon tem 
ampla experiência em multinacionais 
fora da indústria da imprensa (15 

anos na Philip Morris) e, nesta etapa à frente da Casa 
Editorial El Tiempo, tem um objetivo: conduzir a empresa 
para a mudança e inovação, enquanto explora ativamente a 
possibilidade de implementar conteúdo pago.

gastón Roitberg
Secretário de redação multimídia 
La Nación, Argentina
Através de uma grande variedade 
de produtos digitais, La Nación é 
uma das empresas mais inovadoras 
e exitosas na área digital na América 
Latina. Gastón Roitberg teve um papel 
chave neste caso de sucesso. Como 

Secretário de Redação Multimídia, está a cargo dos sites 
de conteúdos de lanación digital e integra a equipe de LA 
NACIÓN Data, um projeto multidisciplinar de jornalismo de 
dados. 

Ali Rahnema
Vice-presidente de meios digitais, 
Star Media group, Canadá
Ali Rahnema é o vice-presidente de 
Meios Digitais do Star Media Group 
desde 2011 e liderou a criação da 
estratégia digital do Grupo e o 
desenvolvimento e crescimento dos 
recursos na web e as plataformas 

móveis e sociais. Tem quase duas décadas de experiência 
em meios impressos e digitais no Canadá e na Europa. 
Trabalhou em posições executivas nas áreas de estratégia, 
desenvolvimento corporativo e operações para meios de 
fama reconhecidas nacional e internacionalmente.

PALESTRANTES CONFIRMADOS TÓPICOS DO PROGRAMA

 � ”Arrisque-se para triunfar”
Seja através de uma estratégia ativa de diversificação 
de receita ou vencendo o medo de ir contra ideias 
pré-estabelecidas, o êxito está em saber arriscar-se em 
adotar raciocínios diferentes.

 
 � A chave do futuro: ter os nativos digitais   
ao seu lado
Encontrar a maneira de fortalecer o vínculo com 
os nativos digitais é hoje uma das prioridades mais 
importantes para as organizações noticiosas de 
amanhã.

 � Deixe que paguem, em qualquer plataforma!
Com uma das taxas de penetração de banda larga 
de mais rápido crescimento do mundo, o assunto da 
monetização na América Latina é mais oportuno do 
que nunca.

 � Todos remando na mesma direção
Quando se trabalha para criar estratégias de conteúdo 
pago, o fundamental é a maximização dos benefícios 
através da web, mobile, impressos, publicidade e 
assinaturas, algo que todos os agentes envolvidos em 
uma empresa editorial devem entender.

 � Lições e desafios do “boom do jornalismo digital” 
na América Latina
As plataformas de jornalismo online estão tendo 
cada vez mais influência no campo do jornalismo 
investigativo na América Latina. O que os meios 
tradicionais podem aprender com essas iniciativas e 
vice-versa?
 
 � Inovar a narrativa digital, chave para o   
jornalismo do futuro
Através das iniciativas de jornalismo de dados e do 
jornalismo colaborativo, o uso extensivo da infografia, 
a contratação de desenvolvedores e, inclusive, de 
hackers, muitas redações estão adotando projetos 
inovadores com o objetivo de oferecer um conteúdo 
relevante, atrativo e de qualidade.
 
 � Melhores práticas de publicidade digital na   
América Latina
A publicidade digital na região está rapidamente se 
igualando com mercados maduros da Internet, por isso 
os meio latino-americanos logo terão que enfrentar 
este mesmo desafio: a crescente complexidade do 
panorama do marketing digital.

 � As novidades em vídeo e Web-TV
O vídeo e a Web-TV são ferramentas chave para atrair 
tráfego e cativar a audiência em plataformas digitais.

 � google, Facebook - Como se pode avançar?
As editoras da América Latina viram seus colegas 
brasileiros tomarem posições fortes em relação ao 
Google News e Facebook. Palestrantes regionais e 
internacionais apresentarão seus pontos de vista e 
trocarão ideias com o público.



 � LOCAL DE REALIZAÇÃO E HOTEL

 � PREÇO DA CONFERÊNCIA

 � COSMOS INSIgNIA HOTEL
 � Carrera 11 B # 96 – 59
 � Tel: +5716506900
 � reservas@hotelescosmos.com
 �

 � PREÇO ESPECIAL PARA PÚBLICO:
 �

 � 280,000 Pesos colombianos (aproximadamente 
US$ 143, mais impostos). Café da manhã incluso 
e conexão WIFI rápida gratuita.

 �

 � Para mais informações e reservas, por favor, entre 
em contato com:

 �

 � Diana Díaz - Executivo comercial
 � ejecutivoventas4@cosmosinsigniahotel.com
 � Tel. +5716506900 Ext. 918

Oferta até 30 de setembro de 2013:
*500 Euros para membros da WAN-IFRA
*700 Euros para não-membros
 
Preço a partir de 1º de outubro de 2013:
*600 Euros para membros da WAN-IFRA
*800 Euros para não-membros

 �

 � Para inscrever-se no evento, visite:
 � http://www.wan-ifra.org/dml2013pt
 �

 � Para preços especiais de grupo, por favor, contate 
Raquel Gonzáles pelo email eventos@wan-ifra.org

Michael Cooke
Diretor, Toronto Star, Canadá
Michael Cooke é o Diretor do Toronto 
Star desde março de 2009. Durante o 
inverno e a primavera de 1998, Michael 
foi um dos redatores da equipe que 
fundou o diário nacional do Canadá, 
The National Post. Em 2000, foi 
nomeado redator-chefe do Chicago 

Sun-Times e, um ano depois, se tornou redator-chefe do 
New York Daily News. Em 2006, voltou para Chicago como 
vice-presidente editorial do Chicago Sun-Times News Group 
e foi reelegido redator-chefe do Sun-Times no outono do 
mesmo ano.

Paul Lewis
Ex-redator de projetos especiais
The guardian, grã-Bretanha
Paul Lewis ganhou 10 prêmios 
principais do jornalismo e em 2013 
ganhou o prestigioso Premio de 
Prensa Europeo. É co-autor do livro “A 
verdadeira história da polícia secreta 
britânica ao descoberto” e apresentou 

vários documentários de TV para BBC, Canal 4 e Al-Jazeera. 
No seu cargo anterior, como redator de projetos especiais, 
Paul dirigiu investigações importantes e conduziu “A versão 
dos distúrbios”, um estudo importante de investigação sobre 
as causas e consequências dos distúrbios da Inglaterra no 
ano de 2011

Matthew Skibinski
Vice-presidente de relações com 
associados, Press +, Estados Unidos
Segundo a ‘Associação de Jornais da 
América’, o modelo pagamento que 
libera um número de notícias gratuitas 
e depois cobra se transformou em 
um padrão na América do Norte, 
principalmente por duas razões. A 

primeira é que o New York Times o implementou para cobrar 
por seu conteúdo. A segunda é a Press +. A plataforma de 
assinatura digital se impôs na indústria e e sua filosofia 
de cobrança por conteúdo se estrutura ao redor deste 
modelo. Hoje, a empresa congrega informações sobre a 
implementação (e os resultados) dos paywalls de mais de 
400 editores de jornais. 

Diego Carvajal
gerente de portais de 
informações ICCK, Colômbia
Como gerente de portais de 
informação, é responsável por 
potencializar digitalmente os 
conteúdos provenientes de distintos 
meios de comunicação pertencentes 
ao GSD, gerando experiências 

multiplataforma/cross media relevantes para a audiência 
de GSD. Foi gerente de conteúdos e operações digitais 
na Casa Editorial EL TIEMPO, onde foi responsável pela 
consolidação da principal rede digital de portais informativos 
na região. Também trabalhou como diretor criativo e de 
inovação de Indexcol, onde era responsável pelo desenho 
e implementação de estratégias pan-regionais de mercado 
digital.

PATROCINADORES

 � HORÁRIO DA CONFERÊNCIA

 � 30 e 31 de outubro de 2013
 �

 � 8h-8h30min: Registro
 � 8h30min: Boas-vindas
 � Primeiro coffee break: das 10h às 10h30min
 � Pausa para almoço: das 12h30min às 14h
 � Segundo coffee break: das 16h30min às 17h
 � Última palestra às 18h30min 
aproximadamente ambos os dias.


