
 

 

Knewin oferece webinar sobre o futuro da comunicação e da assessoria 

de imprensa na nova economia  

Empresa de tecnologia reúne líderes do mercado de PR para debater as mudanças na área e o 

futuro da comunicação. Evento online acontece no dia 29 de janeiro.  

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2020 — A Knewin, empresa de tecnologia que aplica               

inteligência artificial à transformação de negócios, realiza o webinar “O Futuro da            

Assessoria de Imprensa: tecnologia para manter-se relevante” na quarta-feira, 29 de           

janeiro, às 10h00. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas aqui.  

A conversa contará com experientes profissionais da área: Jennifer Queen, diretora da            

FSB Comunicação, e Karina Barcellos, CEO e sócia da SmartPR, com mediação de             

Isabella Boechat, gerente de marketing da Knewin. 

 

Em um momento de transição digital, a assessoria de imprensa tem espaço para inovar              

e se reinventar. As mudanças tecnológicas acontecem globalmente e a nova economia            

– com o surgimento e crescimento das startups – cresce e impacta todo o mercado.               

Neste contexto, as ferramentas das assessorias de imprensa também mudaram, mas o            

objetivo do trabalho continua o mesmo: criar e manter reputações. Neste cenário,           

como manter-se relevante e gerar valor ao cliente? Esta será a pergunta central a ser               

debatida no encontro, que será aberto para profissionais, estudantes e interessados           

em comunicação, marketing e tecnologia.  

 

Serviço 

Data: 29 de janeiro 

Horário: 10h00 

Local: online 

Inscrições: http://tiny.cc/4yg5iz  

 

 

 

https://www.eventials.com/knewin/o-futuro-da-assessoria-de-imprensa-tecnologia-para-manter-se-relevante/?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_Rjwda3gzZxR9W-CvF-BxzyqBxocsSySBOCoKwNW2M0mfcFHoo0OO045TtYeeBPjSSIZOpWwkY8VkW_PStWZvOm37sIkLkj4TQGL_qD-KHz1Cyk5E&_hsmi=82338985&utm_source=hs_email&utm_content=82338985&hsCtaTracking=5cc2d7ba-59b6-4f6e-8f35-b8907c0c7435%7C6d431aef-432f-408a-8483-3dc9ab371981
http://tiny.cc/4yg5iz


 

 

 

Participantes 

Jennifer Queen, Diretora de Comunicação da FSB: com 17 anos de experiência na             

área, Jennifer lidera um time de pessoas e contas com foco em inovação e educação.  

Karina Barcellos, CEO & Sócia da SMARTPR: atenta a inovação, movimentos de           

mercado e comportamento do consumidor, Karina contribui para o planejamento          

estratégico para grandes marcas locais e globais. 

Isabella Boechat, gerente de marketing da Knewin: com mais de 10 anos de             

experiência Comunicação Empresarial e Marketing, incluindo passagens fora do Brasil,          

Isabella possui uma visão global e de tendências de mercado. 

 

Sobre a Knewin 

Fundada em Florianópolis em 2011, a Knewin tem como missão democratizar o acesso             

à informação a partir de tecnologia de ponta. A maior empresa de PR Tech da América                

Latina é responsável por desenvolver soluções de monitoramento de notícias e de            

redes sociais para cerca de mil clientes de vários segmentos, incluindo comunicação e             

marketing, em quatro países. A Knewin tem uma estratégia de crescimento           

consistente e já fez oito aquisições desde 2016 (Informa Brasil, Zubit, Oficina de             

Clipping, Myclipp, DataClip, Editorial Link, Varjão Clipping e Monitori), que ajudaram na            

construção de um portfólio ainda mais robusto.  

 

Informações para a imprensa - FSB Comunicação  

Letícia Garcia  

(11) 3165 9721 

leticia.garcia@fsb.com.br  

Maria Izabel Guimarães 

(11) 3165 9593  

izabel.silva@fsb.com.br 
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