
 
Medellín, 2019 
 
A quem possa interessar, 
 
Interaction Latin América (ILA) é a maior e mais importante conferência de Design de              
Interação, Experiência do Usuário, Tecnologia e Inovação da América Latina, e para este             
ano se realizará na cidade de Medellín entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. 
 
Este evento é organizado pela IxDA Medellín, grupo local da "Interaction Design            
Association", organização que, desde seu lançamento em 2003, se transformou em uma            
rede global com mais de 100.000 pessoas e mais de 200 grupos locais, focados em Design                
de Interação para profissionais, sem se importar com seu nível de experiência. 
 
Neste ano, o tema para o ILA19, é a Convergência como ponto onde a geografia, as                
pessoas, a cultura, a tecnologia e as ideologias se encontram e evoluem. O evento está               
projetado para que todos os participantes compartilhem experiências e conhecimentos em           
múltiplas conferências e workshops liderados por speakers nacionais e internacionais          
reconhecidos na área. 
 
Como parte do crescimento pessoal e profissional, o participante quer manifestar seu            
interesse em participar do evento como uma oportunidade única de se atualizar em relação              
às tendências mundiais, aprender novas metodologias, ferramentas, enriquecer seus         
conhecimentos e viver uma experiência extraordinária que não só trará benefícios para si,             
mas também para a sua empresa. 
 
Adicionalmente a isso, é uma grande oportunidade de fazer network com os melhores             
profissionais da área de Experiência do Usuário, Design de Serviços, Design de Interação,             
tecnologia e inovação. Pessoas estas que implantaram estas disciplinas em diferentes           
projetos ao redor do mundo e que promovem o design de soluções de experiência,              
centradas no usuário. 
 
Ao finalizar o evento, o participante receberá um registro digital como prova da sua              
participação. 
 
A comunidade IxDA Medellín, organizadora do evento, está atenta a qualquer dúvida que             
você possa ter. Nos colocamos à disposição pelo e-mail: info@ila19.ixdamedellin.co 
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