
 

 
 

Kedves Érdeklődő Partnerünk! 
 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter idén is megrendezi a tavalyi nagy 

sikerű TECH TREND SHOW 2018 SZEGED rendezvényt.  

A tavalyi közel 200 látogató arra inspirálta a szervezőket, hogy vezető fórummá 

váljon a rendezvény, mely idén teret nyújt a Mobilitás, az Elektronikus fizetési 

megoldások, a VR/AR/Gaming, a Digitális egészségügy, a CRM/Loyalty, E-

Commerce, az Online logisztika, valamint a Gamification új trendjeinek 

feltérképezésében és ezek társadalmi hatásainak egyeztetésében. 

 

Kiemelt témák: 

 „Cashless Szeged” program eredményei, City Identity megközelítés 

 „Mobilitás”: Önjárás – Önvezetés – Elektro-mobilitás, mindez nemzetközi 

nagyvárosok bemutatkozásával 

 

A TECH TREND SHOW fókuszterületei: 

 Elektronikus fizetési megoldások 

 VR/AR/Gaming 

 CRM/Loyalty - E-commerce & Online logisztika: Store, Pack and Ship done, 

Influencer marketing 

 Mobilitás – Önjárás – Önvezetés – Elektro-mobilitás 

 Digitális egészségügy 

 Egy fejlődő ICT piac humán és menedzsment kihívásai: képzés, toborzás, 

gamification, …… 



 

 

TÁMOGATÓ RENDEZVÉNYEK: 

 Investment Corner 

 Speciális foglalkoztatási kérdések a keresleti piacon  

 

Mi ehhez a következő előnyöket biztosítjuk! 

- Közvetlen kapcsolat IT/Tech szakemberekkel, cégekkel, döntéshozókkal, 

felhasználókkal  

- A rendezvény PR/marketing felületein megjelenés, média nyilvánosság 

biztosítása 

- Brandek, legújabb termékek, szolgáltatások bemutatása egyedi 

vizuáltechnikai megoldással, 4x17 m-es screenwall felületen, 

- Piacfejlesztési, innovációs lehetőségek, 

- Testbed bemutatók a szakmának és az Y, Z, Alfa generációnak 

- Networking fogadás, amelyen lehetőség nyílik üzleti kapcsolatok építésére 

 

MUTASSA MEG FEJLESZTÉSEIT, ÉLJEN A KIÁLLÍTÓI LEHETŐSÉGGEL! 

A rendezvény lehetőséget biztosít kiállításra, test bed bemutatókra az Y, Z, Alfa 

generáció bevonásával. 

SAVE THE DATE! 

2018. december 03. (hétfő) 

HELYSZÍN: Szent-Györgyi Albert Agora (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.) 

 

Éljen a lehetőségekkel! Egy hazai és nemzetközi közönség előtt mutathatja be a 

cég fejlesztéseit és termékeit fent említett témakörhöz illeszkedve.  

Az előadás témájának megküldési határideje: 2018. november 13.  

Kiállítói és szponzorációs megjelenési ajánlatunkért keresse munkatársunkat a 

konya.monika@portanovum.hu elérhetőségen. 

 

Tervezett program: 

9:30 – 10:00: Regisztráció 

10:00 – 17:00: Szakmai előadások több helyszínen 
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10:00 – 17:00: Testbed kiállítói terek a földszinten 

 

Meghatározó szereplője szeretne lenni a rendezvénynek? 

Lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségeken: 

Gortva-Kónya Mónika, klasztermenedzser 

+36 20 509 4629 

konya.monika@portanovum.hu 

 

 


