Abre o Credenciamento de Imprensa para o World Economic Forum da Latin America
10 February 2012

Maxwell Hall, Senior Media Manager, Tel.: +41 (0)22 869 3691; E-mail: maxwell.hall@weforum.org
World Economic Forum da América Latina, em Puerto Vallarta, México, de 16 a 18 Abril de 2012
O credenciamento de imprensa está aberto. Para se inscrever, registre-se online no
site: www.weforummedia.org
Genebra, Suiça, 10 de Fevereiro de 2012 ‒ O World Economic Forum da América Latina será realizado de 16 a 18
de Abril em Puerto Vallarta, no México. Como tema, “A transformação da região em um novo cenário global”. São
esperados mais de 500 líderes regionais e mundiais no encontro.
O credenciamento para a imprensa já está aberto. Para realizá-lo, é necessário fazer o
registro online no site: www.weforummedia.org.
O registro se encerra no dia 2 de Abril. Como os números de credenciais são limitados, por favor, não deixe para
fazer na última hora. Nenhum credenciamento será feito fora do prazo, nem no local do evento.
Para mais informações sobre o encontro, visite o site do Forum: www.weforum.org/latinamerica2012.
Nota dos editores
Acesse as fotos do encontro no Flickr: http://wef.ch/pix
Assista as sessões no YouTube: http://wef.ch/youtube or http://wef.ch/youku
Torne-se um fã do Forum no Facebook: http://wef.ch/facebook
Acompanhe o Forum no Twitter: http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet
Leia o blog do Forum: http://wef.ch/blog
Saiba quais são os próximos eventos: http://wef.ch/events
Asssine para receber os press releases: http://wef.ch/news

The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through
public-private cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other
leaders of society to shape global, regional and industry agendas.
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland,
the Forum is independent, impartial and not tied to any interests. It cooperates closely with all
leading international organizations (www.weforum.org).
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