
Você sabe que a sua participação é fundamental. Aqui, onde os especialistas
do setor lhe mostrarão o que está no horizonte dos eletrônicos de consumo.
Aqui, onde você pode pegar nas próprias mãos os produtos mais recentes...
pode testá-los... e pode avaliar pessoalmente o que eles prometem. Aqui,
onde você poderá encontrar a pessoa dos seus sonhos—seu próximo
parceiro global de negócios!

Você pode se dar ao luxo de perder esta oportunidade? Seus
concorrentes irão aprender sobre como expor, comercializar, promover e
vender novos produtos. Eles terão acesso às informações que você precisa
apresentadas em discursos, seminários informativos especiais e no CES
Knowledge Circuit. Eles farão contatos com pessoas que você precisa
conhecer e voltarão para suas empresas com o poder de aumentar os lucros.

O poder que você precisa ter nessa época de economia incerta.

Não dê aos seus concorrentes esta vantagem, ou os lucros, pelos próximos
12 meses!

Inscreva-se agora mesmo e receba o seu ingresso Exhibits-Plus
Pass GRÁTIS!
Este ingresso no valor de $65 inclui acesso a:

> TODAS as exposições, inclusive ao International Gateway
> TODOS os Pavilhões de Tecnologia
> TODAS as SuperSessões
> TODOS os discursos apresentados
> Sessões SELECIONADAS no CES Knowledge Circuit

você tem uma chance.

você tem quatro dias.

para ver o potencial.
para aproveitar as oportunidades.

para se posicionar para o sucesso no setor mais dinâmico da terra.

É A 2002 INTERNATIONAL CONSUMER ELECTRONICS SHOW.
E TUDO O QUE AINDA ESTÁ POR VIR ESTARÁ AQUI.

Inscreva-se agora mesmo no www.CESweb.org e
obtenha mais detalhes sobre o CES Knowledge Circuit!
A OFERTA PARA ENTRADA GRÁTIS SE ENCERRA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2001.



Inscreva-se agora mesmo e receba o seu ingresso Exhibits-Plus Pass
GRÁTIS!
Este ingresso no valor de $65 inclui acesso a: TODAS as exposições, inclusive ao International

Gateway, TODOS os Pavilhões de Tecnologia, TODAS as SuperSessões, TODOS os discursos

apresentados e Sessões SELECIONADAS no CES Knowledge Circuit

Consumer Electronics Association
2500 Wilson Boulevard
Arlington,VA 22201-3834
01 (703) 907-7605 
www.CESweb.org
www.CE.org

Impresso nos EUA

Patrocinada,produzida e administrada pela Consumer
Electronics Association – CEA (Associação de Eletrônicos
de Consumo). O valor arrecadado durante a exposição
será usado para financiar serviços do setor.

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, Nevada EUA
De 8 a 11 de janeiro de 2002

Terça-feira, 8 de janeiro de 2002 10 às 18hs

Quarta-feira, 9 de janeiro de 2002 9 às 18hs

Quinta-feira, 10 de janeiro 2002 9 às 18hs

Sexta-feira, 11 de janeiro 2002 9 às 16hs

A tecnologia está unindo tudo e a CES reúne tudo em um só lugar.

Obtenha mais detalhes em www.CESweb.com. Inscreva-se agora mesmo!>
Inscreva-se agora mesmo no www.CESweb.org! Você sabe que precisa estar aqui!



Todos os anos, você tem quatro dias para

explorar o futuro da inovação tecnológica.

Prepare-se
A maior exposição de eletrônicos de consumo do mundo

De 8 a 11 de janeiro de 2002
Las Vegas, Nevada EUA

[
]



> As últimas notícias e informações sobre todas
as categorias de produtos de consumo. Se
está acontecendo no mundo dos eletrônicos, estará
acontecendo na CES!

A maior reunião do mundo de expositores de
CE (Eletrônicos de consumo). Dois mil
expositores exibem seus produtos e serviços.

> Equipamentos eletrônicos móveis
> Áudio/Vídeo
> Sistema de informatização doméstica /

Equipaments sem fio
•Redes
•Sistema de informatização doméstica /
Escritório em casa

•Telefonia
•Equipamentos sem fio

> Home Theater
> Tecnologia de satélite
> Áudio High-End 
> Novo! International Gateway

Palestrantes que você deve assistir,
compartilhamento de informações que você
precisa saber. Apresentarão discursos:

> Dr. Daeje Chin, Presidente e CEO da Digital Media
Business, Samsung Electronics Co., Ltd.

> Carleton S. (Carly) Fiorina, Chairman e CEO da
Hewlett-Packard

> William T. Esrey, Chairman e CEO da Sprint
Os líderes do setor sabem que aqui é o lugar onde
se deve aparecer e esta é a audiência a quem
mais devem impressionar!

Oportunidades de contatos que surgem
somente uma vez por ano ou uma vez na
vida. Milhões de pessoas fecharam negócios
iniciados na CES e o potencial aumenta à medida
que o globo fica cada vez menor.

Mais de 110.000 profissionais do mundo todo estarão
na exposição 2002 International CES. Você tem que
ser um deles! 

VEJA O QUE ESTÁ À SUA ESPERA E O QUE
VOCÊ NÃO PODE PERDER!

Uma exposição com um layout mais
conveniente e mais eficiente. Nosso novo
agrupamento por categoria de produto, quase tudo sob
um só teto, faz com seja mais fácil para você ver tudo
o que precisa.

Informações avançadas sobre o CES
Knowledge Circuit (Circuito de
Conhecimento). “Ligamos” nossas conferências a
um potente circuito de sessões informativas de alta
energia e adicionamos um SuperCircuit de cursos
mestres para aqueles que estiverem procurando mais
do que nunca aperfeiçoar sua especialidade no setor.

Mais inovações do que você pode imaginar!
Você pensa que sabe o que os engenheiros do setor
estão fazendo? Você ficará surpreso com alguns dos
novos desenvolvimentos em DTV, imagem e vídeo
digital, tecnologia sem fio, entretenimento digital,
tecnologias móveis, redes, download da Internet,
streaming vídeo, e-commerce, armazenagem de dados
e muito mais!

Pavilhões de tecnologia. Onde você poderá testar
novos produtos e conhecer seus fabricantes:

> Tecnologia emergente de Launchpad 
> Exposição digital de carros 
> Tecnologia de captação de imagem
> Fórum IDB
> Hub de dados sem fio 
> MP3 e Zona de áudio da Internet 
> Hub de E-Commerce 
> Exposição da tecnologia de Bluetooth 
> Revolução do estilo de vida digital

Um sentido ousado de moda em estilo de
eletrônicos de consumo. Os eletrônicos de
consumo estão cedendo cada vez mais aos apelos da
moda. Desde computadores e seus periféricos,
faceplates (“frentes”) de estéreo para carros, PDAs,
CDs e pagers, as cores estão em voga... os designs
são totalmente inovadores...e os varejistas estão
capitalizando nas novas oportunidades de lucro
vendendo estilo como nunca se viu no setor! Não
perca o Desfile de Moda da CES, todos os dias no
Grand Lobby.



Visite o www.CESweb.org/international e
você encontrará um diretório de busca de expositores
interessados em exportar produtos específicos para
determinados países e regiões. Volte sempre já que
os expositores estarão continuamente atualizando
suas ofertas até a exposição. 

GET DETAILS AT WWW.CESWEB.ORG

>

A CES facilita a localização de expositores
exportadores

Os visitantes internacionais são recebidos de
uma forma muito especial 

>

Ainda tem mais na 2002 International CES? Aqueles que estiverem comprometidos a
entender as tecnologias emergentes que podem ser transformadas em lucro não
podem perder o CES Knowledge Circuit, uma série impressionante de seminários,
painéis e cursos mestres ministrados por líderes do setor que estabelecem o padrão
para o futuro.

Mais de 10.000 visitantes de mais de 110
países participarão da exposição 2002
International CES. Venha explorar a oportunidade
de fazer contatos na Recepção Internacional. Consulte
nossa equipe poliglota no Centro Comercial
Internacional para obter assistência quanto a
questões práticas como intérpretes, conexões de e-
mail, serviços grátis de telefone, salas de reunião e
até mesmo sobre onde encontrar café no período da
manhã e lanches na parte da tarde. E providencie
tudo, rápida e facilmente, com duas simples opções
de inscrição, incluindo o especial International Premier
Package (Pacote Prêmio Internacional).

Inscreva-se ainda hoje preenchendo o formulário
em anexo ou veja mais detalhes em
www.CESweb.org/international. Inscreva-se com
antecedência e economize!

Aproveite os serviços de viagem
internacional!
Os visitantes internacionais enfrentam muitas vezes
problemas de logística. Nossa seção abrangente sobre
Visitante Internacional no www.CESweb.org facilita
essa tarefa, oferecendo ajuda com carta-convite para
vistos e providências de viagem. Nosso serviço de
viagem completo e conveniente, a E.S.A. Voyages, em
www.esanorthamerica.com, pode auxiliar participantes
e delegações internacionais com pacotes de viagem
que utilizam com eficiência o seu orçamento, inclusive:

> Transferências do aeroporto em Las Vegas
> Quartos nos hotéis designados para a CES 
> Café da manhã americano completo diariamente
> Impostos locais e gorjetas
> Assistência profissional para viagem pela equipe

local da ESA 

NOVO! 



REGISTRATION FORM

Please answer all questions.
Incomplete forms will not be
processed.

1. Please indicate your primary business type so
it can be included on your 2002 International
CES badge. Check one of the following:
Consumer Electronics Buyer
[   ] 101 Retail
[   ] 102 Institutional
[   ] 103 Corporate (Non-Retail)
[   ] 104 Premium/Catalog

Computer Buyer
[   ] 106 Retail
[   ] 107 Institutional
[   ] 108 Corporate (Non-Retail)
[   ] 109 Premium/Catalog
[   ] 110 VAR/Dealer
[   ] 111 Service Professional (Non-Retail)
[   ] 112 Distributor
[   ] 113 Installer
[   ] 114 Software Developer/Publisher
[   ] 115 Manufacturer’s Rep.
[   ] 116 Manufacturer (Non-Exhibiting)
[   ] 117 Consultant
[   ] 119 Engineer
[   ] 120 Business/Industry User
[   ] 121 Carrier/Provider
[   ] 143 Venture Capitalist
[   ] 144 Business Developer
[   ] 135 Other _________________________

2. Please check all product lines that you
currently represent, plan to represent or are
of interest to you:
[   ] 9050 Computer Hardware
[   ] 9070 Computer Software
[   ] 9060 Computer Peripherals
[   ] 9130 Mobile Computing
[   ] 9150 Internet
[   ] 9200 Small Office/Home Office
[   ] 9131 Wireless Communications
[   ] 9067 Telephony Equipment
[   ] 9110 Mobile Electronics
[   ] 9080 Home Automation
[   ] 9100 Home Security
[   ] 9300 Home Networking
[   ] 9020 Home Theater
[   ] 9040 High-End Audio
[   ] 9211 Home Healthcare
[   ] 9220 Home Appliances
[   ] 9011 Audio Hardware
[   ] 9042 Audio Software
[   ] 9170 Video Hardware
[   ] 9180 Video Software
[   ] 9140 Electronic Gaming
[   ] 9213 Photography/Digital Imaging
[   ] 9178 Digital TV/HDTV
[   ] 9177 DVD
[   ] 9160 Satellite Systems
[   ] 9000 Accessories
[   ] 9010 Blank Media
[   ] 9181 Adult Software
[   ] 9210 Personal Electronics
[   ] 9230 Other _________________________

3. Please check one of the following terms
that best describes your job function:
[   ] 201 President/CEO/Owner
[   ] 202 Corporate Buyer
[   ] 203 National Buyer
[   ] 204 Regional Buyer
[   ] 205 Merchandising Manager
[   ] 206 Store Manager
[   ] 207 Sales/Marketing Manager
[   ] 208 Sales Person
[   ] 211 Installation
[   ] 212 Service Technician
[   ] 213 Distributor
[   ] 214 Engineer/Research & Development
[   ] 215 Content Developer
[   ] 218 Consultant
[   ] 220 Public Relations
[   ] 221 Manufacturer/Manuf. Rep.
[   ] 222 Importer/Exporter
[   ] 224 Education
[   ] 225 Government
[   ] 226 Business Development
[   ] 227 Market Research
[   ] 299 Other _________________________

4. Please check one number to indicate how
many stores your company has:
[   ] 501 1-2
[   ] 502 3-5
[   ] 503 6-10
[   ] 504 Over 10
[   ] 599 Not Applicable

5. Does your company have an online sales site?
[   ] Yes
[   ] No

6. Please check your company’s gross annual
sales of consumer electronics products:
[   ] 304 Under $1 Million
[   ] 305 $1-$5 Million
[   ] 306 $5-$10 Million
[   ] 308 $10-$50 Million
[   ] 309 $50-$250 Million
[   ] 310 $250-$500 Million
[   ] 311 Over $500 Million
[   ] 399 Not Applicable

7. Please check the one category that best
describes your influence in company buying
decisions:
[   ] 401 Final Decision Maker
[   ] 402 Significant Influence
[   ] 403 Initial Recommendations
[   ] 404 Research New Products
[   ] 499 Not Applicable

8. Business objectives for attending CES:
[   ] 801 Directly Purchasing Products
[   ] 802 Represent Firm as Foreign Agent
[   ] 803 Represent Firm as Distributor
[   ] 804 Licensing Agreement
[   ] 805 Joint Venture

[   ] Send me more information on the CES
Knowledge Circuit, your series of exclusive
training seminars, to be held at the 2002
International CES. 

>

International CES is open to those engaged in the manufacture, distribution, service, wholesale, retail, online, commercial use or promotion of consumer technology products.
No one under the age of 16 is permitted on the show floor. For more information, or if you require any special services, please call (703) 907-7605.

Three ways to submit your registration for either option:
[  ] Online, using our secure server, at www.CESweb.org
[  ] By fax at + (805) 644-5793
[  ] By mail to: 

2002 International CES
Registration Control Systems
2368 Eastman Ave, Suite 11
Ventura, CA 93003-7797 USA

[   ] Mr. [   ] Mrs. [   ] Ms.

Name

Company

Address

City State/Province ZIP/Postal Code

Country

Phone Fax

E-mail

Register before December 7, 2001 and you’ll receive your badge in the mail. Be sure to provide us with your e-
mail address so we can send you updates on keynote speakers, conference sessions, technologies to watch,
SuperSessions and more!

PAYMENT INFORMATION
[   ] Check (make payable to CES in U.S. dollars only)*
[   ] American Express     [   ] Discover     [   ] MasterCard     [   ] Visa

Cardholder’s Name

Card Number Exp Date

Signature Date

* If paying by check, please remit to:
Consumer Electronics Association, P.O. Box 79418, Baltimore, MD 21279 USA

>

Enter priority code from mailing label:

YOUR BEST VALUE

Cancellations must be made in writing and are subject to a $50 processing fee. Allow 30 days for processing. Submit notification by e-mail to CESinfo@CE.org or by fax to (703) 907-7675.
No registration will be refunded after December 28, 2001.

Register early for the best value! Choose from two registration options. 

Check box.

[   ]  OPTION 1: THE EXHIBITS-PLUS PASS
This pass is FREE when you register by December 7, 2001. Gain admission to
all exhibits, keynotes and SuperSessions, plus selected conference sessions.
You’ll also have access to the International Commerce Center and be invited 
to the International Reception. (Pass is $65 U.S. on-site)

[   ]  OPTION 2: THE INTERNATIONAL PREMIER PACKAGE
This package gives you exclusive benefits and savings, providing 
everything you get in the Exhibits-Plus Pass plus many valuable extras! 

> Admission to more than 70 additional CES conference sessions 
on the CES Knowledge Circuit.

> One ticket to each of the VIP luncheons for Tuesday, Wednesday and
Thursday during the show.

> A special Registration check-in area.
> A commemorative CES conference bag—filled with maps and infor-

mation—to help you navigate the show floor and the city of Las Vegas.

Register for the International Premier Package before December 28, 2001
for only $299 (U.S.) Total package value is more than $500 (U.S.) 

Register by December 7, 2001 to receive your conference badge via airmail. Then bring your badge to 
the International Premier Registration check-in area in the main Registration Pavilion to receive your 
commemorative CES conference bag and materials.


