Arriba una nova edició del FORMENTERA20 en què experts en màrqueting, comunicació i creativitat es do
divendres, 6 de març de 2020 10:47

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Turisme, informa que entre el 7 i el 10 de maig
tindrà lloc a la nostra illa la VIII edició del Formentera20. Durant aquests 4 dies experts en
cultura digital compartiran idees i talent en diferents espais de l’illa, ho faran en un format
proper seguint el lema de Formentera20, #DesconnectarPerConnectar.

Aquest esdeveniment està patrocinat pel Consell de Formentera i forma part de la campanya
“Descobreix Formentera al Maig”, “per donar valors afegits i crear propostes culturals i
esportives que serveixen de reclam pels turistes en temporada baixa”, segons ha explicat la
presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

El Formentera20 és en paraules de la seva directora, Rosa Castells, “una oportunitat per a fer
networking, compartir idees, buscar inspiració i estar al dia de tot el que esta passant en
l’entorn digital, acompanyats pels millors experts mentre es fa un recorregut per espais
paradisíacs de l’illa”. Com cada edició reconeguts experts en màrqueting, comunicació i
creativitat es donaran cita a l’illa per compartir coneixement, idees i veure les últimes
tendències en cultura digital.

A qui va dirigit?
Va dirigit a professionals apassionats del món digital, emprenedors, comunicadors, amants del
màrqueting i comunicació, persones curioses i que volen estar al dia per comunicar bé el seu
projecte o negoci. A més, la proximitat entre tots els participants fa que hi hagi un networking
real i un intercanvi d’idees que serveix com a punt de partida de nous projectes, aquest és un
punt important i diferenciador de Formentera20, segons la seva directora.

Els ponents d’aquesta edició són:
Patricia Reis, VP Marketing, HBO www.hbo.es
Javier Pagán, Sr Manager, Entreteniment & Telcos, Amazon / www.amazon.com
Bruno Sellés, Director Creatiu i Fundador de Vasava / www.vasava.es
Marilín Gonzalo, Responsable Digital de Newtral / www.newtral.es
Xisela López, Directora Creativa Ejecutiva, Sra. Rushmore / www.srarushmore.com
Juan Baixeras, VP Country Manager, AUDIBLE / www.audible.es
Ricard Castellet, CCO Barcelona TechCity / www.barcelonatechcity.com
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Cristina Ribas, Directora de Comunicació Digital de l’ Ajuntament de Barcelona / www.barcelo
na.cat

Les persones interessades es poden inscriure i trobar tota la informació al web www.formenter
a20.com
. Les
places són limitades. Pels residents de Formentera hi ha un 50% per cent de descompte per
afavorir la seva participació.
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Àrea de Comunicació
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