
BAKU, Azerbaijão,  
26 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- 
 
 
 
 
 

 

Programação impressionante da Bakutel celebra o "Ano das Tecnologias da 
Informação e das Comunicações (TIC)" 
 

 

 
A "19a Exposição Internacional de TI e Telecomunicações Bakutel de 2013" (19th 
Azerbaijan International IT and Telecommunications exhibition Bakutel 2013) será a 
maior da história do evento e coincide com a celebração no país do "Ano das 
Tecnologias da Informação e das Comunicações (TIC)", uma iniciativa do presidente 
Ilham Aliyev. 
 
 
Para ver esse comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em: 
 
http://www.multivu.com/mnr/64155-bakutel-celebrates-azerbaijan-year-of-ict  
  
 
O evento será realizado de 2 a 5 de dezembro, no Baku Expo Center (Centro de 
Exposições de Baku), com a participação de quase 300 empresas de mais de 25 
países. Desses, 15 países, incluindo Espanha, Canadá e França, irão promover suas 
tecnologias em estandes nacionais. E grupos do Afeganistão, Itália e EUA irão 
participar pela primeira vez. 
 
Operadoras de telecomunicações, provedoras de Internet, integradoras de sistemas e 
distribuidoras do Azerbaijão, de marcas bem conhecidas, estarão bem representadas. 
O evento também terá exibições especiais, relacionadas à "Trans-Eurasian 
Information Superhighway (TASIM – Super-rodovia da Informação Transeurasiana)", 
ao setor espacial do Azerbaijão e ao projeto do parque da tecnologia da informação do 
país. Atenção particular será dada ao desenvolvimento de novos negócios, com zonas 
de apresentações especiais e uma conferência sobre "Suporte às startups nacionais no 
Azerbaijão ("Support of National startups in Azerbaijan"). 
 
 
A "Bakutel 2013" sera significativa por seu tamanho, bem como pelo qualidade e 
quantidade de atividades e eventos em sua programação empresarial, incluindo a 
"Conferência Virtual Mundial de Azerbaijanos" ("World Virtual Conference of 
Azerbaijanis"). Outros seminários e conferências irão cobrir temas tais como: 
desenvolvimento da internet; segurança cibernética; fórum anual das operadoras de 
telecomunicações no consórcio da TASIM; o Fórum das TIC Azerbaijão-EUA; um 
encontro da equipe do projeto SPECA da Comissão Econômica e Social da ONU para 
a Ásia e o Pacífico (ESCAP -- UN Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific) sobre o "Desenvolvimento da economia baseada em conhecimento" 



("Development of knowledge based economy") e um evento conectado à criação de 
um centro para especialistas, na parceria entre os setores de TIC público e privado. 
 
Acima de tudo, a Bakutel e a programação empresarial que a acompanha fornece um 
fórum para as empresas. Espera-se que muitos memorandos com organizações 
internacionais do setor serão assinados durante o curso dos eventos. 
O Ministério de Comunicações e Tecnologia da Informação da República do 
Azerbaijão exerceu um papel fundamental no desenvolvimento e estabelecimento da 
exposição, por seu valioso apoio durante muitos anos. 
 
A exposição é organizada pela Iteca Caspian LLC, parte do ITE Group. 
 
Notas aos editores 
 
Este ano foi estabelecido como o ano da Tecnologia da Informação e da Comunicação 
por iniciativa do presidente Ilham Aliyev da República do Azerbaijão. Para participar 
dessa celebração, a Bakutel 2013 irá demonstrar as conquistas do Azerbaijão em TIC, 
nos últimos anos. 
 
A programação empresarial que acompanha o evento irá criar uma atmosfera de 
festival. Haverá muitas surpresas, competições e sorteios para visitantes e expositores. 
Haverá um espetáculo de laser interativo e uma zona especial de jogos, usando as 
últimas tecnologias. O Titan, o robô mais famoso do mundo, também estará na 
Bakutel, para saudar os convidados. 
 
 
A proeminência internacional da Bakutel é confirmada pelo apoio dos institutos 
internacionais do setor, incluindo as Nações Unidas, a União Internacional de 
Telecomunicações e a Comunidade Regional no Campo das Comunicações (Regional 
Commonwealth in the Field of Communications), bem como pela concessão do status 
de "Evento Aprovado" pela UFI (associação global do setor de exposições). O 
patrocinador geral da "Bakutel 2013" é a HP -- uma expositora constante nesse 
evento. 
 
Para mais informações, por favor, visite: 
www.bakutel.az  
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