
EVENTI 

CAPRI TRENDWATCHING 
FESTIVAL. COMPRO 
DUNQUE SONO?

Venerdi 3 e Sabato 4 maggio, 2013

Teatro del Grand Hotel Quisisana

Capri

Si rinnova l’appuntamento organizzato dalla FONDAZIONE CAPRI, con il Capri 

Trendwatching Festival, evento a cura della trendwatcher Elena Marinoni, che si propone 

di indagare i contorni del futuro prossimo attraverso dati di ricerca, case history, workshop 

e open lectures.

Giunto alla terza edizione, il CTWF quest’anno si pregia di ospitare personaggi di spicco 

quali tra gli altri Zygmunt Bauman, MassimoBanzi (Arduino), Henry Mason 
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(Trendwatching.com), Alex Giordano, Adam Ardivvson, Andrew Keen. Oggetto di 

indagine del CTWF, una mappatura ragionata dei trend emergenti capaci di orientare nel 

medio termine comportamenti sociali, consumi, lifestyle, evoluzioni del gusto, del costume 

e dell’estetica. Il CTWF prende infatti le mosse dai risultati di un osservatorio condotto a 

livello internazionale e basato sul trendwatching, una metodologia di ricerca di matrice 

etnografica che intercetta sul nascere, prima che diventino fenomeni di massa, le 

tendenze e i temi che caratterizzeranno il nostro futuro prossimo e che adeguatamente 

intercettate possono configurarsi oggi come una variabile critica di successo per chi opera 

in ambiti quali la moda, il design, la cultura del progetto, il marketing e la comunicazione. 

L’osservatorio è una vera e propria ricerca, a vari livelli di documentazione testuale e 

iconografica, che si basa sulle segnalazioni di una rete internazionale di osservatori 

(urbanwatchers) che conducono una ricerca sul campo nelle città-chiave del mondo, 

ritenute luoghi di incubazione di nuovi comportamenti sociali.

Il focus tematico della terza edizione è dedicato ad una riflessione sul rapporto tra identità 

sociale e consumi, sull’evoluzione della figura del consumatore, che si scopre sempre di 

più un “maker” attivamente coinvolto nella catena di produzione del valore. Per tracciare i 

contorni di questa rivoluzione ascolteremo Massimo Banzi, assurto a guru del physical 

computing con il progetto open-source Arduino,così come Henry Mason di 

Trendwatching.com, il portale leader nel campo dell’analisi dei consumer trends 

internazionali.

Un altro tema chiave di questa terza edizione del CTWF 2013 è l’evoluzione del rapporto 

tra le persone e i brand in questo particolare momento storico in cui l’economia è in crisi, 

in Italia e nel mondo. Per sopravvivere il sistema deve infatti cambiare radicalmente. 

Come ci spiegheranno Alex Giordano, Adam Ardivvson e Andrew Keen nel corso 

dell’incontro Societing Reloaded. Oltre la vertigine digitale per una innovazione sociale, il 

problema più grande che accomuna individui e imprese non è la scarsità di idee (nella 

Rete ce n’è in abbondanza) né di proposte concrete (i nuovi sviluppi tecnologici sono 

rapidissimi) e nemmeno di persone disposte a impegnarsi per un cambiamento concreto. 

Ciò che manca è un nuovo modello organizzavo: una nuova filosofia d’impresa capace di 

capitalizzare le risorse e dar loro una nuova direzione.
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Na Itália pipocam festivais e eventos que apontam tendências da comunicação, do turismo, dos 
hábitos de consumo… enfim do futuro. Aqui no BRASIL NA ITALIA você fica sabendo quais são 
alguns dos eventos mais bacanas do gênero. Recentemente, por exemplo, falamos sobre o 
ToscanaLab. Hoje a dica é o Capri Trendwatching, um festival que acontece na paradisíaca ilha de 
Capri nos dias 3 e 4 de maio de 2013. Aliás, só a location do evento já instiga ainda mais a 
participar: o Grand Hotel Quisisana, o hotel mais tradicional e importante de 

O programa do Capri Trendwatching Festival (CTWF) 2013
Alguns dos eventos do programa são a pagamento, outros gratuitos. Você pode conferir toda a 
programação diretamente no site oficial de Capri Trendwatching Festival. Os eventos que mais me 
chamaram atenção e que me deixaram com vontade de participar são:
Io faccio, dunque sono (eu faço e portanto existo)
A revolução dos “novos makers”, um workshop que ilustra as novas fronteiras do artesanato digital 
e suas diversas aplicações. Como a cultura digital está transformando o mundo dos objetos físicos: 
vamos nos preparar para um futuro feito de tantas pequenas fábricas pessoais e um movimento sem 
retorno dos “artesãos” que estão exprimindo a própria criatividade e alterando a relação tradicional 
entre o consumo e a produção industrial. Mais detalhes sobre o evento aqui.
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Netnografia – A nova fronteira da social media strategy
Se é verdade que passamos a nossa vida cada vez mais na frente de um monitor, quais são as 
linguagens, as dinâmicas e as novas relações sociais dentro da Web 2.0? Qual é o papel da atividade 
social dentro de uma estratégia de comunicação? Como organizar o trabalho de gestão das relações 
online? Como elaborar um plano estratégico de Social Media Marketing? Como trazer clientes para 
as próprias plataformas de retail digitale? Na era do Web 2.0 a comunicação e as atividades de 
marketing nas redes sociais permitem de criar relações ativas interessantes baseadas no diálogo e no 
saber escutar a rede. Se é verdade que este tipo de atividade não requer rios de investimento 
econômico, por outro lado se trata de uma atividade cada vez mais estratégica para administrar de 
forma adequada a fim de evitar danos a Brand Reputation da empresa. Mais informações sobre o 
evento aqui. 

Fachada do Grand Hotel Quisisana, em Capri
Informações sobre Capri e hospedagem
Se você quiser unir o útil ao agradável e aproveitar para fazer um pouco de turismo entre um evento 
e outro, sugiro que dê uma olhada na versão em português do site Capri.com com várias dicas 
interessantes sobre a ilha, inclusive o horário das balsas e barcos rápidos.
É lógico que se hospedar no Grand Hotel Quisisana durante o evento é o top do top do top. Mas se 
você não está exatamente pensando em desembolsar uma fortuna,  aí vai uma dica: vale a pena dar 
uma olhada na página dedicada a hotéis a preços acessíveis em Capri (ou seja até 100 euros a 
noite)!
 

Publicado por brasilnaitalia - Barbara Bueno dia 17/04/2013. Categoria: Agenda. Você 
pode seguir as respostas a este artigo através do RSS 2.0. Você pode escrever um comentário 
abaixo. 
Barbara Bueno é uma jornalista brasileira que mora em Florença desde março 2005. Foi para a 
Toscana em busca das suas origens italianas, mas possui um grande amor pelo Brasil. Em janeiro de 
2007 criou o BRASIL NA ITALIA. Em 2010 foi a responsável pelo blog oficial da Região Toscana 
escrito em inglês (http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/aroundtuscany) e atualmente 
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trabalha com comunicação digital e tradicional (www.barbarabueno.com). Dúvidas sobre a Italia 
são respondidas exclusivamente online. Escreva um comentário abaixo ou publique sua pergunta 
aqui. Para entrar em contato por outras razões: brasilnaitalia@gmail.com .
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