Konferencja Inspiring Solutions- IT enables business

Zastanów się jak bardzo nasze życie determinują nowoczesne technologie. Najnowszy telefon,
ultrabook czy czytnik e-booków to rzeczy bez których na co dzień nie sposób się obejść. Serwisy
społecznościowe stały się dla nas drugą rzeczywistością a Internet narzędziem pracy. Przepływ
informacji jest również czynnikiem determinującym kształt współczesnego, nowego i kreatywnego
biznesu. Jak możemy to wykorzystać? Oczywiście szukając inspiracji w dziedzinie IT!
W imieniu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej i CEMS Clubu w Warszawie,
chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na konferencję Inspiring Solutions- IT enables
business, która odbędzie się w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej w dniach 20-22.03.2013r.
Inspiring Solutions to największa studencka konferencja w Polsce poświęcona zastosowaniu IT w
biznesie. Naszą misją jest inspirowanie młodych ludzi do szukania nowych, efektywnych rozwiązań
problemów biznesowych. Podczas trzech dni konferencji naszymi partnerami są liderzy branży IT
m.in. Google, Microsoft, Oracle czy IBM. Podczas konferencji odbędą się warsztaty, case studies oraz
panele dyskusyjne.
W tym roku tematyka będzie obejmowała:
Mobile - Ścieżka obejmująca rynek urządzeń przenośnych i aplikacji mobilnych. Pokażemy nowe
możliwości i ułatwienia dla biznesu oraz użytkowników prywatnych tworzone przez dynamiczny rozwój
tego sektora.
Business Intelligence - Doskonała okazja do zapoznanie się z tym jak narzędzia informatyczne
pozwalają firmom podejmować kluczowe decyzje. Jak dzięki zastosowaniu BI robić projekty szybciej,
taniej i lepiej.
Technologia i marketing - Czy można sprawić by klient czegoś chciał nie zastanawiając się czy tego
potrzebuje? Nowe technologie i trendy w marketingu sprawiają, że jest to coraz bliższe realizacji.
Think BIG - Ogromne przedsięwzięcia, oszałamiające projekty, śmiałe podejście. O tym, że dzięki
technologii nie ma rzeczy niemożliwych!

IS oznacza także zawarcie niesamowitych znajomości. Od pięciu lat w poszukiwaniu inspiracji
Szkołę Główną Handlową w Warszawie odwiedzają studenci, którzy nie boją się podejmować nowych
wyzwań i wykorzystywać IT we wszystkich możliwych dziedzinach biznesu.

Nie może Cię tam zabraknąć!
Polub nas na Facebooku TUTAJ 
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej

