WEBINAR GRATUÍTO
com Perguntas e Respostas

DRM – O caminho flexível e
econômico para a transição do
Analógico para o Digital
Data: Quarta-feira, dia 19 de junho de 2013
Hora: 11h00-12h00 hora de Brasilia (GMT –3 horas)

Se voce é um radiodifusor, fabricante, membro de entidades
ligadas a radiodifusão, de órgão regulador ou alguém envolvido
com a formatação do futuro digital do seu país, junte-se a nós
para uma discussão detalhada das muitas características do
DRM, com esclarecimentos e colaborações para a sua decisão
no processo de transição para o digital.

Webinar é um seminário
via web onde voce se
conecta a um site,
assiste às
apresentações, liga de
qualquer telefone para
um número gratuito e
participa dos debates.

INSCREVA-SE NO
WEBINAR ABERTO
NO DRM

Moderador
Marcelo Goedert
Representante DRM no Brasil

Palestrantes

Pontos principais:

Rafael Diniz

●
●
●
●

Presidente da Plataforma DRM Brasil

DRM: O que é, e quais seus benefícios.
DRM para Ondas médias e Ondas curtas.
DRM para FM e os canais 5 e 6.
Porque escolher DRM?

Bráulio Ribeiro
Gerente Regional da Amazônia - Rádios
EBC, Brasil

Joao Eduardo Ferreira Filho
VP da Plataforma DRM Brasil
CEO da MTA Eletrônica Brasil

INSCREVA-SE AGORA

Carlos Acciari
Consultor de Rádio Digital

Digital Radio MondialeTM (DRM) é o sistema de radiodifusão digital universal, aberto e padronizada para todas as frequências de transmissão abaixo e acima
de 30 MHz, incluindo OL, OM, OC, bandas I e II do FM e banda III.
DRM proporciona qualidade de som digital e as facilidades de uso do rádio digital, combinado com uma riqueza de recursos avançados: som Surround,
informações de texto Journaline, apresentação de slides, EPG e serviços de dados.
DRM nas ondas curtas, médias e longas para faixas de radiodifusão até 30 MHz (chamado 'DRM30') fornece cobertura de grandes áreas e baixo consumo
de energia. O aprimoramento do padrão DRM para freqüências de transmissão acima de 30 MHz ('DRM +') usa a mesma codificação de áudio, serviços de
dados, sistemas de multiplexação e de sinal do DRM30 mas introduz um modo de transmissão adicional otimizado para estas bandas. Para mais
informações e atualizações visite www.drm.org ou subscrevas-se para receber notícias DRM, escrevendo para pressoffice@drm.org

