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Post-it® e TEDxSão Paulo criam painel gigante de
ideias
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Participantes do evento serão convidados a compartilharem suas ideias
em um espaço colaborativo com um painel gigante de notas adesivas
Post-it ®
Com o objet ivo de disseminar ideias e compart ilhar experiências, o TEDxSãoPaulo deve reunir 10 mil pessoas no próximo dia
12 de agost o, no Allianz Parque, na capit al paulist a, para um dia de palest ras t ransformadoras sobre educação. E a parceria
com a 3M, at ravés da marca Post -it ® , não poderia combinar mais, pois ela exist e para ajudar as pessoas a deixarem sua
marca no mundo.
Os part icipant es serão inst igados a preencherem um painel com as suas ideias at ravés de mais de 3.000 not as adesivas.
“Nós acredit amos que as pessoas possam se dest acar e serem ouvidas e vamos oferecer a elas a oport unidade de
compart ilharem suas ideias, criando, em colaboração, um painel gigant e.”, explica Mozart Carvalho, gerent e de negócios da
divisão de Papelaria da 3M.
A disseminação de ideias é uma missão compart ilhada pela 3M e pelo TEDx, o que possibilit ou que a parceria ocorresse de
forma nat ural. “Desde sua descobert a há mais de 40 anos, os blocos de recados Post -it ® se t ornaram uma ferrament a
import ant e de comunicação, organização, planejament o e criat ividade t ant o no t rabalho quant o nos est udos”, afirma Mozart ,
que revela que a marca t ambém est ará nas out ras edições dest e semest re.
O TEDxSão Paulo ocorre das 10h às 20h. Ao longo do dia serão mais de 25 at rações, ent re palest rant es e art ist as, com
nomes confirmados como Ana Clara Nunes, est udant e de 14 anos, e Clóvis de Barros Filho, professor livre-docent e. No
cent ro do event o, o debat e sobre diferent es quest ões import ant es para o fut uro da educação. Informações sobre
ingressos, at rações e out ras at ividades est ão disponíveis no event o oficial no Facebook.
Serviço
T EDxSão Paulo
Dat a: 12 de agost o de 2017, das 10h às 20h.
Local: Allianz Parque, Rua Palest ra It ália. São Paulo-SP.
Ingressos: de R$ 50 a R$ 200.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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