KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH ODBORNÝCH PODUJATÍ
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Žiadosť

Crunch Conference 2022, Budapešť aj online
podujatie zamerané na budovanie data driven biznisu
Retail in Detail - DIGITECH 2022, Praha
konferencia o technológiách pre efektívnejší kamenný aj online obchod
Expo Real, Mníchov
medzinárodný veľtrh o nehnuteľnostiach a investíciách
Adworld Experience, Bologna aj online
event zameraný na online marketing s dôrazom na PPC a CRO
Infoshare 2022, Gdaňsk aj online
technologické podujatie pre developerov, marketérov a investorov
World Usability Congress, Graz
konferencia o UX stratégiách a výskume, behaviorálnych vedách a ich použití v praxi
The International Mobility Summit, Kodaň
summit venujúci sa udržateľnej doprave a budúcnosti mobility
Chytré podnikání, Praha
konferencia zameraná na tému expanzie a rastu firmy v lokálnom aj globálnom meradle
JavaScript Days, Berlín aj online
event o plánovaní a úspešnej implementácii JavaScript aplikácií
Brand Management 2022, Praha
konferencia o budovaní značky
Social Media Conference 2022, Hamburg aj online
konferencia s dôrazom na príklady dobrej praxe a na najnovšie technológie a výzvy
Evolve! Summit, Brno
HR a recruitment festival
Privacy and Data Protection Summit, Berlín aj online
summit zameraný na najnovšie trendy v oblasti e-privacy, cookies a data privacy
Reflect, Limassol
technologický a podnikateľský festival
bit.ly/MedzinarodneOdbornePodujatia

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár
v krajinách Európskej únie, a získajte nové skúsenosti a kontakty, ktoré Vám pomôžu v rozvoji Vášho podnikania. Voľba medzinárodného
odborného podujatia je na Vás – využite príležitosť získať vstup/online prístup na Vašu vysnívanú konferenciu. Odoslať žiadosti je nutné najneskôr
4 (slovom: štyri) týždne pred začiatkom zvoleného medzinárodného odborného podujatia.

Výzva je otvorená od 01.08. do 01.12.2022

