
XPAND IT 

A Xpand IT é uma empresa portuguesa, criada em 1993 com o objetivo de ser uma empresa sólida e uma marca 
inovadora. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta que hoje em dia abrange áreas tão diversas como 
Business Intelligence, Business Process & Integration e Enterprise Mobility & RFID, entre outras. De empresa local 
passou a empresa global, com projetos em todos os sectores de atividade e em países como Portugal, Bélgica, Índia, 
Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Sempre com uma abordagem transparente e de cooperação 
com os clientes é hoje reconhecida acima de tudo como tendo um profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela 
Excelência". 
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     Xpand IT marca presença no Customer Experience  
 

        Este evento organizado pela IDC Portugal será totalmente focado nas área do Marketing 

Digital, Mobile Apps e CRM. Ao longo do seminário serão apresentadas tendências, as 

melhores práticas e algumas das melhores soluções do mercado.  

O Customer Experience, trata-se de um evento empresarial onde serão abordados diversos 

temas ligados às áreas do Marketing Digital, CRM, Redes Sociais e Mobile Marketing. O seminário 

irá contar com diversos casos de sucesso desenvolvidos pelas por empresas que desenvolvem 

atividade nesta área de atuação. Esta iniciativa terá lugar na Reitoria da Universidade Nova de 

Lisboa Campus de Campolide durante o próximo dia 21 de Junho pelas 08h30. 

A Xpand IT enquanto empresa patrocinadora platinium, irá ter dois oradores no cartaz do 

presente seminário. O primeiro será Paulo Lopes – Partner and Chief Commercial Officer da 

Xpand IT que irá falar sobre a Revolução das Aplicações Móveis Empresariais. Já a segunda 

apresentação será um estudo de caso em que o orador será Rudolf Gruner – General Manager da 

Media Capital Multimédia e convidado especial da Xpand IT. The New Digital Challe ges of the 
Media I dustry  será o te a da aprese tação do represe tate da Media Capital Multi édia. 

Este evento, procurará dotar todos os presentes de conhecimentos sobre esta área emergente, 

bem como apresentar algumas soluções disponíveis para tornar efetivo o relacionamento com o 

designado consumidor 2.0. Ao longo do seminário serão utilizadas metodologias que permitem 

articular a vertente teórica e prática, apresentar algumas das têndências do mercado e dar a 

conhecer alguns casos de sucesso com o melhor que se faz na área do Marketing Digital. 

Para mais informações poderá consultar a página oficial do evento: 

Página do Evento: http://www.idc.pt/events/eventos_2012-06-21.jsp 

Inscrição: http://www.idc.pt/events/inscricao_2012-06-21.jsp 
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