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KNOWLEDGESHARE LIVE EM DUBAI - FÓRUM 
INTERNACIONAL PARA TRATAR DOS DESAFIOS GLOBAIS 
DO SETOR DE BEBIDAS 
 

 

O KNOWLEDGEshare é um fórum do setor de bebidas que abrange uma comunidade digital 
de participantes experientes e líderes de pensamento do setor.  Em associação com a 
Sidel, o KNOWLEDGEshare Live leva essas discussões da internet para o palco e ocorrerá 
em Dubai, de 10 a 11 de fevereiro de 2015, proporcionando um ambiente neutro para 
discutir os caminhos do setor de bebidas e como ele lidará com os desafios e 
oportunidades, tanto hoje como amanhã.   

Fórum para tratar dos desafios globais do setor de bebidas Produtores de bebidas de todo o 
mundo atendem os mercados de diferentes países, muitas vezes sob circunstâncias muito 
distintas.  Ainda assim, há um grau de similaridade em muitos dos problemas que eles enfrentam.  
A segurança do produto, as normas nacionais e internacionais, os avanços na tecnologia, a 
sustentabilidade e as novas exigências dos consumidores estão entre os desafios comuns aos 
produtores e engarrafadores de bebidas. 

O KNOWLEDGEshare Live 2015, em Dubai será a terceira realização deste evento em 
crescimento e bem sucedido destinado a incentivar o diálogo dentro do setor.  O objetivo deste 
diálogo é partilhar os conhecimentos, experiências, opiniões e ideias sobre como o setor de 
bebidas aborda os desafios comuns.  Como anfitriã, a Sidel acredita que enfrentar esses desafios 
com uma abordagem colaborativa de todo o setor será muito mais eficaz do que tentar fazê-lo de 
forma isolada.  Os participantes irão se beneficiar-se do conhecimento coletivo de oradores de alto 
nível do evento, especialistas do setor e colegas convidados. 

O formato estabelecido foge da abordagem mais convencional de conferências e exposições onde 
os conferencistas tendem a ouvir os palestrantes nomeados, em grande parte através de uma 
comunicação de mão única.  O objetivo é proporcionar um fórum de cooperação mútua, em que 
os verdadeiros problemas que o setor está enfrentando possam ser discutidos aberta e 
francamente.   

A interatividade é a chave 
Os dois dias em Dubai, no Hotel Conrad, centralmente localizado, contará com apresentações de 
temas, painéis de discussão instigantes, bem como — o que é mais importante — a oportunidade 
para todos os conferencistas participarem, contribuindo ativamente para o diálogo.  Antes e depois 
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do evento em Dubai, os especialistas compartilharão seus conhecimentos e opiniões on-line em 
blog.knowledgeshare.com onde todos são bem-vindos para participar das discussões. Este blog é 
uma plataforma que fornece oportunidades para continuar as discussões em andamento entre os 
eventos KNOWLEDGEshare Live. 

O evento em Dubai consolidará o sucesso dos eventos KNOWLEDGEshare Live anteriores, 
realizados em Frankfurt, Alemanha, e Sanya, China, em 2013 e 2014, respectivamente.  A 
participação ao longo dos dois dias de fórum é novamente apenas por convite e vai reunir os 
influenciadores e tomadores de decisão e de todas as partes da cadeia de abastecimento, para 
discutir os problemas comuns que todos estão enfrentando.    

Mart Tiismann, President and CEO do Sidel Group, afirma: "No Grande Oriente Médio e na África 
os produtores estão enfrentando alguns desafios essenciais compartilhados por outros em muitas 
partes do mundo.  Estas questões são importantes demais para serem combatidas em qualquer 
lugar numa base individual ou local. É por isso que é vital que o setor como um todo tenha uma 
maneira de se reunir para discutir as questões mais prementes do dia em um fórum colaborativo.  
O KNOWLEDGEshare Live em Dubai 2015, o mais recente desta série de eventos, irá 
proporcionar este fórum". 

Debate em curso on-line 

Mais detalhes sobre o KNOWLEDGEshare Live em Dubai, juntamente com informações 
abrangentes sobre questões relativas à indústria de bebidas, estão disponíveis em 
blog.knowledgeshare.com.  Tópicos recentemente discutidos no blog incluem: o sistema de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP); a ausência de variação na fabricação 
de bebidas; o mercado global de água e a vinda das fábricas totalmente automatizadas de 
engarrafamento eletrônico.   

 

 

 

 

http://blog.knowledgeshare.com/
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Nota do editor: As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser 
usadas para reprodução.  Se não estiverem anexadas cópias de alta resolução ao documento, entre em 
contato com Chris Twigger da Shaw & Underwood PR para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 
 
 
----------------------------------- 
Para assuntos editoriais e de publicidade, fale com: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Diretor 
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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Sobre a Sidel 
 
Nosso objetivo é ajudar as marcas a proteger seu produto, preservar o planeta e fazer parte da 

vida de milhões de pessoas todos os dias. 

 

Fazemos isto através da oferta de soluções completas e modulares para embalagens PET, o 

que envolve pessoas, serviços e equipamentos. 

 

A Sidel tem mais de 160 anos de experiência industrial. Com 30.000 máquinas instaladas em 

mais de 190 nações, temos ajudado produtores de bebidas no envase de suas garrafas há 

mais de 80 anos, no sopro delas há mais de 50 anos e na rotulagem delas há mais de 35 anos. 

Temos uma experiência de 40 anos no segmento de embalagens assépticas e fomos uma das 

primeiras empresas a introduzir garrafas PET na indústria de bebidas 30 anos atrás. 

Parte do grupo Tetra Laval e com sede na Suíça, a Sidel tem mais de 50 escritórios, 13 locais 

de produção e 7 centros de treinamento no mundo todo. Cada um dos nossos mais de 

3.400 colaboradores, espalhados por cinco continentes, está comprometido em criar a melhor 

solução de embalagem de líquidos.  

Chamamos isso de A Better Match — para o nosso mundo, nossos clientes e nós mesmos 
 
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente 
 

  blog.sidel.com       blog.knowledgeshare.com   

  linkedin.com/company/sidel     youtube.com/user/sidel 

  facebook.com/SidelInternational    twitter.com/Sidel_Intl 
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