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ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Επααρημσπκή οηοσιολή στο πλαίσιο

της μεγαλύτερης έκθεσης Interορ
London για επαγγελματίες του κλάδου
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

της Επικοινωνίας ΤΠΕ που ηραγματο
ποιειται κατά την εβδομάδα
τεχνολογίας London Technology
Week διοργανώνει στις 16 εως 18
Ιουνίου το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise

Europe Network Η Interop
London έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες

του κλάδου των ΤΠΕ που

επιθυμούν να βρουν νέες τεχνολογικές
λύσεις καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες

στην αγορά της επιχειρησιακής
αποτελεσματικότητας διαχείρισης
έργου διαχείρισης ομάδας και δικτύου
Αποτελεί κεντρικό event της London

Technology Week και πλαισιώνεται από

ομιλίες απο παγκόσμιους ηγέτες της
αγοράς συμπεριλαμβανομένων ίων
Cisco Barclays Konic-ïMinolta
Huddle Accenture Stack Overflow
Box Brightside Ventures Keynote
Arena Στην έκθεση περιλαμβάνονται
κορυφαίοι vendors Cisco Del
SoftLayer Juniper Networks Konica
Minolta NetScout Systems Επιπλέον

προσφέρεται παράλληλο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα σε θέματα όπως SDN

information security BYOD mobile
wireless big data analytics και cloud

Τέλος προσφέρονται ειδικές ευκαιρίες
δικτύωσης για τεχνολογικές startups
συμπεριλαμβανομένων pitching και 1

προς-1 mentoring Η εκδήλωση
στοχεύει στην προώθηση των επκει
ρηματικών συνεργασιών και θα δώσει
τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες απ1

όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να

βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα

npoYpmonaiTUouv διμερείς προκαθο
ρισμενες σιιναντησεις μεταξύ των

συμμετεχόντων με βάση τη iOfrincm

και την προσφορά τεχνολογίας προϊόντα

και τεχνογνωσία και τις
επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας

Τα θεματικά πεδία που

καλυπιυντοι στην επκαρημο^κή αποστολή

είναι ICT for Health Smart Goes

FmTech Digital Marketing
eCommerce Cloud Hosting Social

Media Content Management Mobile

και R&D grant funding Οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να κάνουν έγγραφη και

υποβολή προφίλ συνεργασίας σ ιην
https^/vww.b2match.eurtechmatch20

15 έως ης 1 0 Ιουνίου Τα προφίλ θα

δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο

διαθέσιμο στον δικτυσκο τόπο της
εκδήλωσης και θα αποτελέσουν τη
βοση γιο τη διοργάνωση των συναντήσεων

Οι αιτήσεις για τη διοργάνωση
συναντήσεων θα υποβάλλοντα από 26
Μάιου εως 1 3 Ιουνίου Κάθε συμμετέχων

θα λάβει το προσωπικό του

ηραγραμμα συναντήσεων πριν από τη

διοργάνωση Στη συνέχεια πρέπει να

γίνει ξεχωριστά η εγγραφή στην κεντρική

εκδήλωοη της Interop
httpiwww.interop.co.uk και προαιρετικά

η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε

παράλληλες εκδηλώσεις SID.-9457354I
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