
k
a
b
e
lm

ix
14

luty 2018

LUTY

22–23 lutego
VII Konferencja Computerworld
Warszawa

Jedyna w roku konferencja 
poświęcona rządowym pro-
jektom IT. Pierwszy dzień 
skupi się wokół najważniej-
szych rządowych projektów 
IT, realizowanych w ramach 
unijnej perspektywy 2014–

2020 oraz współpracy sektora publicznego 
z dostawcami narzędzi teleinformatycznych, także 
w kontekście planowanych dużych inwestycji, tj. 
KSI 2.0. Drugi dzień konferencji skoncentruje się 
na zastosowaniach technologii informatycznych 
w sektorach: Smart City, Energetyka, Przemysł 
Obronny, Zdrowie.

ZAGRANICA

26 lutego – 1 marca
GSM Mobile World Congress
Barcelona (Hiszpania) 
– Centrum konferencyjne Fira Gran Via
Coroczne, największe, 
międzynarodowe targi 
poświęcone telefonii 
komórkowej i rozwią-
zaniom telekomunika-
cyjnym. W imprezie bierze udział ponad 2 tys. 
wystawców z ok. 200 krajów.

MARZEC

5–6 marca
10. Forum Gospodarcze TIME
Warszawa, hotel Hilton

10. Forum Gospodarcze TIME 
będzie spotkaniem europejskiego 
przemysłu cyfrowego organizowa-
nego przez organizacje przedsię-
biorstw zrzeszonych w KIGEiT, PIIT 

i ZVEI. W War-
szawie spotkają 
się przedstawi-
ciele firm euro-
pejskich stano-
wiących czo-
łówkę przedsię-

biorstw realizujących transformację przemysłową 
jako Industrie 4.0. Istotą tego procesu jest szybkie 
pogłębianie współpracy przedsiębiorstw we wszyst-
kich obszarach działalności gospodarczej.

6 marca
Multiscreen Day 2018
Warszawa, Pin-Up Studio
Trzecia edycja konferencji 
Multiscreen Day, wydarze-
nia branżowego dotyczącego 
reklamy i komunikacji marke-
tingowej na różnych platfor-
mach. Tym razem spotkanie 
dotyczyć będzie trendów 
związanych ze zjawiskiem 
cord cuttingu, czyli rezygnacji konsumentów z kla-
sycznej telewizji – na rzecz platform internetowych. 
Cord cutting nie oznacza rezygnacji z konsumpcji 
treści telewizyjnych, ale coraz wyraźniej wpływa 
na działania marketerów, nadawców i agencji.

12–14 marca
Konferencja DVB World 2018
Warszawa, Hotel InterContinental

Odbywające się co roku 
w innym europejskim mie-
ście (tym razem w Warsza-
wie), największe coroczne 
spotkanie poświęcone 

standardom telewizji cyfrowej DVB, technolo-
giom i usługom związanym z tym standardem. 
Głównymi zagadnieniami konferencji będą zmiany 
w najnowszych cyfrowych technologiach (UHD 
4K, HDR). Uczestniczący w konferencji nadawcy, 
regulatorzy, operatorzy cyfrowych mediów i produ-
cenci będą się zastanawiali nad najbliższą i dalszą 
przyszłością telewizji, w obliczu nowych trendów 
w konsumpcji mediów.

13–14 marca
VII Smart City Forum
Warszawa, Hotel Westin
Największe w Polsce spotka-
nie przedstawicieli biznesu 
z administracją central-
ną i lokalną, pozwalające 
na wymianę opinii oraz 
doświadczeń w zakresie 
zagadnień związanych z inte-
ligentnymi miastami. Podczas Forum prowadzone 
są debaty dotyczace modeli realizacji inwestycji, 
możliwości ich finansowania czy wykorzystania 
dostępnych technologii.

Gdzie warto być
(✔ – szczególnie polecamy)
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w 2018 roku?
18–21 marca
FORTEL – 9. Ogólnopolskie Forum 
Operatorów Telekomunikacyjnych
Iława, Grand Hotel Tiffi

Neutralna plat-
forma wymia-
ny doświadczeń 
i  dyskus j i  na 

temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomu-
nikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na 

świecie. Organizowana przez Fundację PROTELKO 
przy współpracy z Fundacją Nasza Wizja konferen-
cja należy do najważniejszych wydarzeń tego typu 
w Polsce. Co roku Forum gromadzi znaczną liczbę 
zarówno operatorów telekomunikacyjnych, przed-
stawicieli środowiska nadawców telewizyjnych, 
jak i dostawców najnowocześniejszych rozwiązań 
technicznych.

19–20 marca
PLNOG 20
Warszawa, Double Tree by Hilton
PLNOG (Polish Network Operators 
Group) to niezależna konferencja 
dla osób z branży telekomunikacyj-
nej. Jej uczestnikami są przedsta-
wiciele firm dostarczających usługi 
internetowe, telekomunikacyjne, 
jak również reprezentanci dużych 
firm, organizacji i korporacji, które korzystają z ich 
usług. Konferencja to forum wymiany informacji 
dla tych, którzy tworzą i rozwijają infrastrukturę 
telekomunikacyjną oraz analizują i nadzorują rozwój 
sieci w naszym kraju.

ZAGRANICA

6–7 marca,
Cable Congress 2018
Dublin (Irlandia), 
Clayton Hotel Burlington Road
Wydarzenie branżowe organizowane corocznie 
przez Cable Europe – stowarzyszenie grupujące naj-

ważniejszych operatorów 
szerokopasmowych sieci 
kablowych i organizacje 
kablowe z Europy. Pod-
czas Kongresu omawiane 
są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie strategii, 
inwestycji, technologii, marketingu i regulacji 
związanych z branżą. W tym roku gospodarzem 
jest Irlandia, a partnerami Kongresu – CableLabs 
i CTAM Europe.

12–15 marca
Satellite 2018
Washington, D.C. (USA), 
Walter E. Washington Convention Center,
Konferencja i wysta-
wa technologii sate-
litarnych. Podczas 
imprezy prezento-
wane będą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
komunikacji satelitarnej wykorzystywanej w naj-
różniejszych obszarach życia, m.in.: w badaniach 
naukowych, gospodarce morskiej, telekomunikacji, 
dostępie szerokopasmowym, badaniach klimatycz-
nych czy obronności.

20–22 marca
Cabex 2018
Międzynarodowe Targi Kabli, 
Przewodów i Osprzętu Kablowego
Moskwa (Rosja) – ECC Sokolniki

Globalne, światowe forum 
branży producentów kabli 
i przewodów oraz osprzętu 
i akcesoriów z tym związa-
nych. Prezentowane są tu 

kable najróżniejszego autoramentu i zastosowań, 
w tym komunikacyjne i światłowodowe. Wśród 
akcesoriów znaleźć można m.in.: terminale 
i przełącznice światłowodowe, złącza do włókien 
optycznych czy sprzęt i narzędzia do mocowania 
kabli i przewodów. Cabex 2018 to także towarzy-
szące targom konferencje naukowe i techniczne, 
seminaria, warsztaty i prezentacje.

KWIECIEŃ

10 kwietnia
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
Warszawa, Hotel Courtyard
Rosnąca liczba prze-
stępstw elektronicz-
nych dokonywanych 
za pośrednictwem 
internetu skłania 

✔
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do poważnego traktowania spraw związanych 
z bezpieczeństwem sieci komputerowych. Pod-
czas Kongresu omawiane będą m.in. zagadnie-
nia dotyczące: cyberprzestępczości; zagrożeń 
czyhających w sieci; wyzwań stojących przed 
specjalistami ds. bezpieczeństwa IT; sposo-
bów zapobiegania cyberatakom oraz wycie-
kom informacji; kierunków rozwoju zagrożeń i 
prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

10–11 kwietnia
XXII Konferencja KIKE
Warszawa, SANGATE Hotel Airport

Organizowana przez Krajową Izbę Komu-
nikacji Ethernetowej wiosenna edycja 
spotkania branżowego skierowanego 
do lokalnych operatorów telekomuni-
kacyjnych ISP, operatorów kablowych 
oraz dostawców usług B2B i sprzętu 

telekomunikacyjnego z całej Polski.

12–14 kwietnia
ICT Live Expo
Międzynarodowe Targi i Kongres
IT&Mobile
Nadarzyn k. Warszawy, 
PTAK WARSAW EXPO
Targi prezentujące polskie 
i zagraniczne rozwiązania tele-
komunikacyjne i IT. Podczas 
targów odbędzie się Kongres 
ICT Live, któremu towarzyszyć 
będą konferencje branżowe. 
Główne tematy Kongresu to: technologie przy-
szłości, cyfryzacja Polski, rozwój usług cyfrowych, 
zawody przyszłości, cyfryzacja życia codziennego, 
smart city itp.

23–26 kwietnia
Poznań Media Expo 2018
Teren Międzynarodowych Targów 
Poznańskich

Tym razem wystawa 
Poznań Media Expo 
zostanie połączona 
z wystawą Między-
narodowych Targów 
Zabezpieczeń – SECU-
REX. PME to targi 
przeznaczone głównie 

dla: instalatorów, firm i użytkowników zajmujących 
się techniką telewizyjną; operatorów kablowych 
i nadawców, poszukujących urządzeń CATV; 
przedstawicieli spółdzielni oraz wspólnot miesz-
kaniowych, a także hotelarzy zainteresowanych 
rozwiązaniem instalacji zbiorczych w budynkach. 
PME to także jedyne w Polsce targi poświęcone 
instalacjom teletechnicznym w budynkach – nowym 
rozwiązaniom, sytuacji prawnej oraz praktycznym 
aspektom projektowania i zakładania instalacji 
telekomunikacyjnej.

ZAGRANICA

9–12 kwietnia
Targi MIPTV 2018
Cannes (Francja)
Międzynarodowa konferencja 
i targi filmowo-telewizyjne 
poświęcone, podobnie jak 
jesienne targi MIPCOM, pro-
dukcji, finansowaniu i dys-
trybucji programów tele-
wizyjnych 
i f i lmów. 
I m p r e z a 
s k i e r o -
wana jest 
do produ-
c e n t ó w, 
dystrybu-
torów, stacji telewizyjnych, twórców treści audiowi-
zualnych oraz firm i osób działających w obszarze 
nowych mediów. Podczas targów przedstawiciele 
stacji telewizyjnych, producentów i dystrybutorów 
mogą kupować i sprzedawać filmy, seriale i inne 
formaty telewizyjne.

16–21 kwietnia
NAB Show 2018
Las Vegas (USA), Convention Center

Organizowane przez 
National Association of 
Broadcasters największe 
na świecie targi poświę-
cone produkcji i emisji 

treści wideo. Targi NAB Show odbywają się co roku 
w Las Vegas i przyciągają najważniejszych przed-
stawicieli branży filmowej i telewizyjnej.

24–27 kwietnia
SVIAZ 2018 – Information 
and Communications Technology
Moskwa (Rosja), IEC Expocentre
Największe targi IT, rozwiązań i pro-
duktów telekomunikacyjnych w Euro-
pie Wschodniej. Doroczne miejsce 
spotkań menedżerów z branży ICT; 
obejmują m.in.: technologie tele-
komunikacyjne i infrastrukturalne, 
systemy informatyczne, oprogra-
mowanie, produkcję treści medialnych, techniki 
sektora rozrywkowego, wsparcie biznesowe.

MAJ

14–16 maja
Ogólnopolska Konferencja Operatorów 
Komunikacji Elektronicznej 
oraz Międzynarodowe Forum 
Telewizji Lokalnych
Toruń, Hotel Copernicus

✔

✔
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Doroczne wiosenne, organizowane 
przez PIKE, spotkanie operato-
rów sieci kablowych i satelitar-
nych, nadawców telewizyjnych, 
dostawców i producentów treści 

audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, roz-
wiązań technologicznych i teleinformatycznych, 
a także przedstawicieli instytucji regulacyjnych. 

Celem Konferencji jest debata nad najważniej-
szymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży 
mediów elektronicznych w Polsce. Po raz kolejny 
podczas uroczystej gali zostaną przyznane nagro-
dy w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To Nas 
Dotyczy”. Równolegle do programu Konferencji, 
odbywać się będzie Międzynarodowe Forum Tele-
wizji Lokalnych.

22–23 maja
infoShare 2018
Gdańsk, Amber Expo
Jedna z największych 
w Europie Środkowo-
wschodniej konferen-
cji skoncentrowanych 
na technologii, nowych mediach i wsparciu dla 
młodych firm. InfoShare udostępnia dużą dawkę 
wiedzy o nowych technologiach, mediach oraz 
trendach w biznesie, ale również daje możliwość 
poznania inspirujących ludzi i nawiązania nowych 
kontaktów. W imprezie, w kilku równoległych 
ścieżkach tematycznych, weźmie udział ponad 
120 prelegentów z kraju i zagranicy.

ZAGRANICA

1–3 maja
BBC Summit 2018
Austin, Texas (USA) 
– Renaissance Austin Hotel

Broadband Communities 
Summit to konferencja 
poświęcona wykorzystaniu 
technologii szerokopasmo-
wych w społeczeństwie. 

Jest skierowana do operatorów systemów szero-
kopasmowych, budowniczych sieci i deweloperów. 
W konferencji corocznie uczestniczy wielu właścicieli 
i architektów nieruchomości, operatorów telekomu-
nikacyjnych i kablowych, przedstawicieli administra-
cji rządowej i agencji rozwoju regionalnego.

3–5 maja
CE China 2018
Shenzhen (Chiny), 
Shenzhen Convention & Exhibition Center
Trzecia edycja wysta-
wy Consumer Elec-
tronics China – naj-
ważniejszych targów 
w branży elektroniki 
użytkowej i produktów 
AGD w Chinach. Jako globalna impreza IFA, CE 
China jest dodatkiem do portfolio Messe Berlin dla 
rynku chińskiego. Podobnie jak w przypadku IFA, 
koncepcja CE China również koncentruje się na 
szerokiej skali współpracy z wiodącymi grupami 
handlowymi, dużymi globalnymi partnerami bran-
żowymi i na prezentacji innowacyjnych, markowych 
produktów.

9–10 maja
TV Connect 2018
Londyn (Wlk. Brytania), 
Olympia Exhibition Centre

W y s t a w a 
technologii 
medialnych 
TV Connect 

poświęcone jest platformom telewizyjnym nowej 
generacji. Analizie poddane zostaną trendy rozwoju 
rynku technologii cyfrowych, w tym nadawania 
interaktywnej telewizji cyfrowej i radia, a także 
kierunki ewolucji technologii IPTV. Impreza skupia 
czołowych dostawców treści, usług medialnych 
i technologii z całego świata: operatorów teleko-
munikacyjnych, kablowych, nadawców TV, Pay 
TV, OTT.

CZERWIEC

20–22 czerwca
KKRRiT 2018
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji,
Radiofonii i Telewizji
Gdańsk, Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki PG
Konferencja KKRRiT 
będzie osiemnastym 
spotkaniem naukowców, 
specjalistów z dziedziny 
techniki  i  gospodar-
ki, pracowników firm 
telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, 
a także doktorantów i studentów, realizujących 
prace badawcze i naukowe w dziedzinie radio-
komunikacji, radiofonii i telewizji. Konferencje 
organizowane są co roku w innym mieście. Tym 
razem gospodarzem jest Politechnika Gdańska 
i jej Katedra Systemów i Sieci Radiokomunika-
cyjnych.
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26–27 czerwca
17. Konferencja 
Technik Szerokopasmowych
Gdynia, hotel Courtyard 
by Marriott Gdynia Waterfront

17. KTS to jedna z najważniejszych konferencji 
technologicznych w Polsce dla operatorów tele-
komunikacyjnych, kablowych i ISP. Jej uczestnicy 
spotkają się w Trójmieście już po raz siedemna-
sty, by ponownie porozmawiać o najnowszych 
trendach, technologiach i rozwiązaniach, które 
zmieniają rynek. 

ZAGRANICA

10–15 czerwca
CeBIT 2018
Europe’s Business Festival 
for Innovation and Digitization
Hannover (Niemcy), Deutsche Messe
CeBIT to międzynarodowe 
targi technologii informa-
tycznych i telekomunika-
cyjnych, podczas których 
ponad 400 wystawców 
prezentuje produkty, sprzęt, 
oprogramowanie i usługi 
w zakresie rozwiązań cyfrowych, technologii infor-
macji i komunikacji, urządzeń IT, telekomunikacji, 
i wielu innych.  To jedno z największych spotkań 
przedstawicieli sektora teleinformatycznego 
i gospodarki cyfrowej na świecie.

11–14 czerwca
New Europe Market
Dubrownik (Chorwacja), 
Dubrovnik Palace Hotel

Coroczna konferencja branży 
TV organizowana przez chor-
wacką firmę Mediavision Ltd. 
Główną ideą wydarzenia jest 
stworzenie platformy wymiany 

doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami 
mediów, telekomunikacji i specjalistami od marke-
tingu. Konferencja skierowana jest do nadawców 
telewizyjnych, operatorów kablowych, satelitar-
nych i IPTV, firm producenckich, dystrybucyj-
nych, technologicznych, agencji marketingowych 
i innych specjalistów związanych z przemysłem 
telewizyjnym.

12–14 czerwca
ANGA COM
Wystawa i Kongres Branży 
Szerokopasmowej, Kablowej i Satelitarnej
Kolonia (Niemcy)
Wiodąca euro-
pejska plat-
forma bizne-
sowa dla ope-
ratorów usług 
szerokopasmowych i dostawców treści. Głównymi 
tematami wystawy i kongresu ANGA COM 2018 
będą sieci Gigabit, internet rzeczy, spersonalizo-
wana TV, TV Everywhere, Multiscreen, All over 
IP i Wi Fi. Ponownie jak w przypadku poprzed-
nich edycji wystaw, hasłem przewodnim będzie 
„Where Broadband Meets Content”, które można 
rozumieć jako udane połączenie łączności szeroko-
pasmowej i mediów – praktyczne, technologiczne, 
neutralne i międzynarodowe. W wystawie ANGA 
COM 2017 udział wzięło 460 wystawców z 36 
krajów, a odwiedziło ją 19 tys. osób z 80 krajów. 

SIERPIEŃ

1–2 sierpnia
Summit EOIF GigaCon
Warszawa, Stadion PGE Narodowy

Podczas konferencji Elek-
troniczny Obieg Informacji 
w Firmie przedstawiciele 
wiodących firm zaprezentują 
rozwiązania oraz zaproponują 
narzędzia do usprawnienia 
i zautomatyzowania działań 

związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 
Wydarzenie kierowane jest do szerokiego kręgu 
odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: 
obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania 
informacji; do osób m.in. z branż: informatycznej, 
finansowej i telekomunikacyjnej.

WRZESIEŃ

12–14 września
KSTiT 2018
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy.
Krajowe Sympozjum 
Telekomunikacji i Tele-
informatyki od 34 lat 
jest miejscem wymiany 
doświadczeń pomiędzy 
specjalistami zajmującymi się telekomunikacją 
i teleinformatyką, miejscem prezentacji osiągnięć 
naukowych i technicznych, trendów rozwojowych 
oraz zagadnień normalizacyjnych z dziedziny teleko-
munikacji i teleinformatyki; jest platformą wymiany 
informacji pomiędzy środowiskiem akademickim 

✔
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a przedstawicielami przemysłu, jednostek nauko-
wo-badawczych, organizacji aktywnie działających 
w branży telekomunikacyjnej, a także operatorów 
i regulatorów rynku.

19–20 września
IT FUTURE EXPO 2018
Warszawa, Stadion PGE Narodowy
VI edycja jedynych w Pol-
sce targów innowacyjnych 
technologii informatycz-
nych o charakterze B2B 
w Polsce. Głównym celem 
organizacji tego wydarze-
nia jest wsparcie polskich firm informatycznych 
w rozwoju biznesu, sprzedaży oraz nawiązywaniu 
nowych relacji biznesowych.

wrzesień*
Internet Beta
Rzeszów*

Jedna z najważniej-
szych konferencji bran-
ży internetowej, na 
której pojawiają się 
polscy eksperci ds. mar-

ketingu, reklamy, e-commerce oraz startupowcy. 
Na konferencji można spotkać też przedstawicieli 
agencji digitalowych, startupów, menedżerów 
i właścicieli zarządzających największymi serwi-
sami oraz sklepami internetowymi, a także osoby 
odpowiedzialne za innowacje pracujące dla naj-
większych marek.
* W dniu oddawania numeru do druku konkretna data 
i miejsce konferencji nie były jeszcze znane.

ZAGRANICA

31 sierpnia – 5 września
IFA 2018
Berlin (Niemcy), Messe Berlin
Międzynarodowa Wysta-
wa Elektroniki Użytkowej 
i Sprzętu AGD prezentująca 
najnowsze produkty i inno-
wacyjne rozwiązania. Targi 
IFA są głównym miejscem spotkań kluczowych 
detalistów, ekspertów z branży i mediów. Przy-
ciągają corocznie handlowców i konsumentów 
z ponad 100 krajów.

14–18 września
IBC Expo 2018
Amsterdam (Holandia) 
– RAI Exhibition and Convention Center

International Broadcasting Con-
vention (IBC) to międzynarodowe 
targi elektroniki i telekomunika-
cji. Można tu poznać najnowsze 
technologie, modele biznesowe 
i innowacje, głównie z zakresu 

mediów elektronicznych i rozrywki. W targach 
uczestniczą wystawcy ze 170 krajów, a zwiedza 
je ok. 55 tys. gości.

17–21 września
Kyiv Media Week
Kijów (Ukraina), Hyatt Regency Kyiv.

Międzynarodowe forum medial-
ne dla przedstawicieli branży 
telewizyjnej, filmowej, cyfrowej 
i innych mediów. Od 2011 roku 
KMW pełni rolę platformy 
biznesowej budującej pomost 
pomiędzy Europą Środkowo-
wschodnią, WNP a innymi 

częściami świata. Corocznie na liście uczestników 
KMW znajduje się ok. tysiąca profesjonalistów 
kluczowych grup medialnych, nadawców i firm 
produkcyjnych z ponad 25 krajów.

25–27 września
ITCN Asia
Karachi (Pakistan), Expo Centre
18 edycja ITCN Asia IT & Telecom 
Show – międzynarodowej wystawy 
i konferencji poświęconej technolo-
giom i rozwiązaniom informatycz-
nym i telekomunikacyjnym, usługom 
IT, technologiom bezprzewodowym 
i komórkowym, technice satelitarnej, 
multimediom, cyfrowej rozrywce 
i elektronice użytkowej.

10–13 września
ITU TELECOM WORLD
Durban (Afryka Południowa)

Międzynarodowa wystawa i konfe-
rencja dotycząca rozwiązań cyfro-
wych, rozwoju cyfrowej przedsię-
biorczości w branży ICT dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
W spotkaniu biorą udział liderzy, 
konsultanci i eksperci branży telko 

z różnych krajów, prezentując autorskie innowa-
cyjne rozwiązania.

PAŹDZIERNIK

październik*
XXIII Konferencja KIKE
Jesienna edycja spotkania branżo-
wego skierowanego do lokalnych 
operatorów telekomunikacyjnych 
ISP, dostawców internetu, usług 
telefonii cyfrowej i telewizji, orga-
nizowanego przez Krajową Izbę 
Komunikacji Ethernetowej.
* W dniu oddawania numeru do 
druku konkretna data i miejsce konferencji nie 
były jeszcze znane.

✔
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8–10 października
45. Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa PIKE 2018
Łódź, Hotel Hilton

Czterdziesta piąta Międzynarodowa 
Konferencja i Wystawa PIKE to naj-
ważniejsza w tym regionie Europy 
impreza mediów elektronicznych 
na stałe wpisana w kalendarz bran-

ży kablowej, telewizyjnej i telekomunikacyjnej. 
Wzorem lat ubiegłych Konferencja zgromadzi 
najważniejsze osoby reprezentujące firmy rynku 
telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wielu kra-
jów świata.

17 października
Cloud Computing GigaCon
Warszawa, Hotel Courtyard
25. edycja konferencji Cloud 
Computing GigaCon, prezentują-
ca funkcjonalności tzw. chmury. 
Wśród planowanych tematów 
wykładów są m.in.: Cloud Com-
puting – trendy, nadzieje, progno-
zy, wyzwania; Pierwsze kroki przy wdrożeniach 
usług chmury obliczeniowej; Integracja systemów 
w chmurze; Usługi w modelu chmury prywatnej, 
publicznej, mieszanej; Cloud computing z praw-
nego punktu widzenia – prawo autorskie, umowy 
licencyjne, ochrona danych, odpowiedzialność 
dostawcy usługi cloud computing.

ZAGRANICA

13–16 października
Hong Kong Electronics Fair
Hong Kong (Chiny); 
Convention & Exhibition Centre

Jedne z największych na świecie 
Międzynarodowe Targi Elektro-
niki organizowane przez HKTDC 
(Hong Kong Trade Development 
Council). Prezentowane są tu 
wszelkie rodzaje produktów 

i usług elektronicznych: urządzenia audiowizualne, 
systemy nawigacji, produkty telekomunikacyjne, 
systemy kontroli i certyfikacji usług.

15–18 października
Targi MIPCOM 2018
Cannes (Francja)

Międzynarodowa konferencja 
i targi filmowo-telewizyjne 
poświęcone, podobnie jak wio-
senne targi MIPTV, produkcji, 
finansowaniu i dystrybucji pro-

gramów telewizyjnych i filmów. Impreza skierowana 
do producentów, stacji telewizyjnych, dystrybu-
torów i agentów 
sprzedaży oraz 
firm działających 
w obszarze cyfro-
wych mediów. Na 
MIPCOM spotykają 
się osoby odpowie-
dzialne za zakup 
i sprzedaż filmów fabularnych, seriali, formatów, 
filmów dokumentalnych i animacji.

17–18 października
NAB Show New York
New York (USA), Javits Convention Center
NAB Show New York to 
doroczne targi poświęcone 
najnowszym technologiom 
telewizyjnym i filmowym, 
produkcji i tworzeniu treści, postprodukcji, tech-
nikom komunikacji cyfrowej i satelitarnej. Na 
targach produkty i usługi prezentuje ok. 300 
wystawców.

23–25 października
Broadband World Forum
Berlin (Niemcy), Messe Berlin

Światowe Forum Szeroko-
pasmowe jest uznawane 
za miejsce spotkań dla 
kadry kierowniczej wyż-

szego szczebla operatorów telefonii stacjonarnej, 
komórkowej i kablowej z całego świata, w celu 
omówienia przyszłości branży szerokopasmowej.

GRUDZIEŃ

ZAGRANICA

4–7 grudnia
BAKUTEL 2018
Baku (Azerbejdżan), Baku Expo Center
Azerbaijan International Tele-
communications and Information 
Technologies Exhibition and Con-
ference – 24. edycja największej 
w regionie międzynarodowej wystawy i konferencji 
skupiającej czołowych graczy na rynku łączności 
i telekomunikacji. Impreza wspierana przez Mini-
sterstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych 
Republiki Azerbejdżanu.

✔
✔


