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Como associação profissional de áudio, a AES
serve globalmente os seus membros providenciando recursos educacionais, está na frente do
Photo: 2006 Wired Writing Studio participants.
desenvolvimento de novas normas e tecnologias,
e promove a troca de informação inovadora e
científica.

Os membros da AES
incluem...
Técnicos de gravação, investigadores,

Ser membro da AES implica uma ligação a uma
organização à escala mundial de profissionais
de áudio representando todas as áreas desta
actividade. Troca de ideias e interacção pessoal
acontecem em cada nível da associação, desde os
encontros de secção até às convenções e conferências internacionais.

técnicos de radiodifusão, técnicos

Ser membro da AES demonstra aos seus colegas,
clientes e empregadores que leva a sua profissão
a sério e que se dedica a ser o melhor engenheiro
de áudio possível.

técnicos, instaladores de sistemas,

em acústica, técnicos de mistura,
projectistas de equipamento, consultores,
engenheiros de processamento digital de
sinal, estudantes, professores, directores
técnicos de masterização, e muitos mais.
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Por que
razões devo aderir?
Para me encontrar e falar com outros
intervenientes da indústria de áudio
u

Receber regularmente o Jornal da
AES e notícias em formato electrónico
u

Aprender directamente com peritos
reconhecidos na área do áudio

Os programas
educativos da AES
u

Sessões de trabalho participado

u

Tutoriais

u

Conferências

u

Concursos de gravação e projecto

u

Localizar os produtos mais
inovadores do mercado
u

A AES mundialmente

para estudantes
u

Comunicações

u

Apresentações de expositores

Ter acesso aos últimos
desenvolvimentos dos investigadores
u

Participar nos encontros das secções,
sessões de trabalho participado e
fórums de discussão
u

Receber descontos nos eventos e
publicações
u Estudantes: A AES é o complemento
perfeito para a vossa educação
académica

u

Mais de 14 000 membros

u

77 secções profissionais

u

99 secções estudantis

u

Convenção anual Norte-Americana

u

Convenção anual Europeia

u

Convenções e conferências regionais

u

Como posso aderir?
Visite aes.org/join
☎
✉
AES_flyer_zfold_A4_Portuguese_200909.indd 2

HQ + 1 212 661 8528
Europe + 33 1 48 81 46 32
UK + 44 1628 663725

www.aes.org
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