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28 lutego – 1 marca 2019
IX Konferencja Państwo 2.0
Warszawa, Centrum Konferencyjne POLIN
Organizowana przez 
miesięcznik „Compu-
terworld” konferencja 
poświęcona strategii 
informatyzacji pań-
stwa, z udziałem kie-
rownictwa urzędów 
centralnych. Pierwszy 
dzień konferencji poświęcony będzie priorytetom 
cyfrowym administracji centralnej oraz statusowi 
prac nad najważniejszymi rządowymi projektami 
IT. Drugi dzień skoncentruje się na zastosowaniach 
najnowszych technologii w projektach i sektorach 
strategicznych dla funkcjonowania państwa.

ZAGRANICA

17–20 lutego
BBC Studios Showcase 2019
Liverpool (Wielka Brytania), 
ACC Conference Centre

Doroczne targi kontentu 
telewizyjnego wypro-
dukowanego przez BBC 
Studios. Portfolio nadaw-
cy to kilkadziesiąt tysięcy 
godzin różnorodnych 
programów, wśród nich: 

filmy przyrodnicze, serie dokumentalne, seriale 
fabularne oraz programy dla najmłodszych. Pod-
czas targów kupcy mają do dyspozycji kilkaset 
stanowisk, przy których mogą oglądać programy 
BBC. Urozmaiceniem są premiery specjalne, które 
goście oglądają na dużym ekranie, spotkania z pro-
ducentami i gwiazdami oraz warsztaty.

25–28 lutego 2019
GM Mobile World Congress
Barcelona (Hiszpania) 
– Centrum konferencyjne Fira Gran Via
Coroczne najwięk-
sze międzynarodo-
we targi, poświę-
cone nowościom 
na rynku telefonii 
komórkowej i roz-
wiązaniom teleko-
munikacyjnym. W imprezie bierze udział ponad 
2 tys. wystawców z ok. 200 krajów.

MARZEC

4–5 marca 2019
11 Forum Gospodarcze TIME
Warszawa, hotel Hilton
11 Forum Gospo-
d a r c z e  T I M E 
będzie spotka-
niem europe j -
skiego przemysłu 
cyfrowego, orga-
nizowanym przez 
organizacje przedsiębiorstw zrzeszonych w KIGEiT, 
PIIT i ZVEI. Hasłem przewodnim Forum są „Sieci 
5G dla przemysłu 4.0”. Wśród poruszanych tema-
tów m.in.: Gospodarka widmem i planowanie 
obszarowe rozwoju 5G; Zarządzanie gęstością 
mocy promieniowania elektromagnetycznego nie-
jonizującego; Plan działań dla zwiększenia tempa 
budowy światłowodów; Platformy Przemysłu 4.0; 
Programy rozwoju AI czy Nowe koncepcje funkcjo-
nowania rynku danych i wartości niematerialnych 
(IPR, patenty itd.).

11–12 marca
PLNOG 22
Warszawa, Centrum Konferencyjne 
– Ms Mermaid

PLNOG (Polish Network 
Operators Group) to nieza-
leżna konferencja dla osób 
z branży telekomunikacyj-
nej. Jej uczestnikami są 
przedstawiciele firm dostar-
czających usługi interne-
towe, telekomunikacyjne, 
jak również reprezentanci 

dużych firm, organizacji i korporacji, które korzy-
stają z ich usług. Podczas tej edycji poruszane 
będą m.in. kwestie: Telemetria i automatyzacja 
sieci; Bezpieczeństwo sieci i ataki Dos; Sztuczna 
Inteligencja; Zastosowania Cloudowe i DevOps; 
LTE, wyzwania sieci komórkowych, 5G.

13–15 marca
TELETECHNIKA
Warszawa, Centrum Wystawiennicze 
EXPO XXI
Wystawa TELE-
TECHNIKA to 
wspólna impre-
z a  t a r g o w a 
przedstawicieli 
wszystkich spe-

Gdzie warto być
(✔ – szczególnie polecamy)
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cjalności teletechnicznych i elektrotechnicznych. 
Skierowana jest do producentów i dystrybutorów 
urządzeń, doradców, projektantów, wykonawców 
i administratorów, związanych z szeroko pojętą 
branżą teletechniczną. Wystawę uatrakcyjnia odręb-
ny program konferencji i szkoleń. Impreza obejmuje 
zakresem zagadnienia związane z budownictwem 
telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi 
jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja (kablowa, 
odbiorcza RTV-SAT, zbiorcza CCTV) i in.

24–27 marca
FORTEL – 10 Jubileuszowe 
Ogólnopolskie Forum 
Operatorów Telekomunikacyjnych
Łódź, DoubleTree by Hilton Hotel

Neutralna platforma wymiany doświadczeń i dyskusji 
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 konferencja 
należy do najważniejszych wydarzeń tego typu w Pol-
sce. Co roku Forum gromadzi znaczną liczbę zarówno 
operatorów telekomunikacyjnych, przedstawicieli 
środowiska nadawców telewizyjnych, jak i dostaw-
ców najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

27–28 marca
IX Smart City Forum 
Warszawa, hotel Westin
Największe w Polsce 
spotkanie przedstawi-
cieli biznesu z admi-
nistracją centralną 
i lokalną, pozwalają-
ce na wymianę opi-
nii oraz doświadczeń 
w zakresie zagadnień 
związanych z inteligentnymi miastami. Podczas 
Forum prowadzone są debaty dotyczące modeli 
realizacji inwestycji, możliwości ich finansowania 
czy wykorzystania dostępnych technologii. 

ZAGRANICA

11–13 marca
Konferencja DVB World 2019
Dublin (Irlandia), Croke Park 
Odbywające się co roku w innym europejskim 
mieście, największe coroczne spotkanie poświę-

cone standar-
dom telewizji 
cyfrowej DVB, 
technologiom 
i  u s ł u g o m 
z w i ą z a n y m 
z tym standar-

dem. Głównymi zagadnieniami konferencji będą 
zmiany w najnowszych cyfrowych technologiach 
(5G, OTT, DVB-I i HbbTV). Uczestniczący w konfe-
rencji nadawcy, regulatorzy, operatorzy cyfrowych 
mediów i producenci będą się zastanawiali nad 
najbliższą i dalszą przyszłością telewizji w obliczu 
nowych trendów w konsumpcji mediów.

12–14 marca
#CNG2019
Denver (USA), Embassy Suites Downtown 
Denver Convention Center
Cable Next-Gen 
Technologies & 
Strategies to 12-ta 
już doroczna konfe-
rencja, poświęcona 
rozwojowi branży 
kablowej w USA. 
Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych poru-
szane będą tematy dotyczące takich zagadnień, 
jak: DOCSIS 3.1, Full Duplex DOCSIS, Distributed 
Access Architecture, FTTH, wirtualizacja sieci, 
wideo OTT, usługi chmurowe, IoT, WiFi, Citizens 
Broadband Radio Service i 5G.

12–14 marca
FTTH Conference 2019
Amsterdam (Holandia), 
RAI Exhibition and Convention Centre

Konferen-
cja FTTH 
t o  n a j -
ważniej-
sze miej-
sce spot-
k a ń  d l a 
w s z y s t -

kich interesariuszy szerokopasmowego internetu. 
120 wystawców zaprezentuje najnowsze włókna, 
produkty i rozwiązania FTTH oraz przedstawi 
najnowsze trendy branżowe. Podczas trzydnio-
wego wydarzenia 155 prelegentów w trakcie 11 
warsztatów i 14 sesji konferencyjnych podzieli 
się z uczestnikami doświadczeniem i wiedzą na 
temat technologii FTTH i innych technologii 
światłowodowych oraz odsłoni niektóre wyjąt-
kowe dane, dotyczące stanu rynku w Europie 
i na świecie.

w 2019 roku?

✔
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19–21 marca 
Cabex 2019
Międzynarodowe Targi Kabli, 
Przewodów i Osprzętu Kablowego
Moskwa (Rosja) – ECC Sokolniki

Globalne, świato-
we forum bran-
ży producentów 
kabli  i  przewo -
dów oraz osprzętu 
i akcesoriów z tym 
związanych. Pre-
zentowane 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. W tym roku swoje wyroby 
zaprezentuje ponad 170 wystawców z 10 kra-
jów. Cabex 2019 to także towarzyszące targom 
konferencje naukowe i techniczne, seminaria, 
warsztaty i prezentacje.

KWIECIEŃ

3–4 kwietnia 
XVIII Sympozjum 
Świata Teleinformatyki i Infrastruktury
Warszawa, Arche Hotel Krakowska

Tegoroczna edycja poświęcona będzie m.in. tema-
tom: gospodarka 4.0, wprowadzenie sieci 5G do 
Polski, infrastruktura telekomunikacyjna czy 
Chmura Narodowa. Sympozjum towarzyszyć będzie 
Wielka Gala Złotych Anten. Szczegóły projektu na 
stronie www.gospodarka4zero.pl.

3 kwietnia
Multiscreen Day 2019
Warszawa, Centrum Konferencyjne 
Ms Mermaid 

Czwarta edycja konfe-
rencji Multiscreen Day, 
wydarzenia branżowe-
go dotyczącego reklamy 
i komunikacji marketin-
gowej na różnych platfor-
mach. – Content is King, 
Distribution is Queen, 
a Graala znajdziesz na 
Multiscreen Day – zachę-

cają do udziału organizatorzy wydarzenia.

10 kwietnia
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
Warszawa, hotel Courtyard
R o s n ą c a 
liczba prze-
s t ę p s t w 
elektronicz-
nych, doko-
nywanych 
za pośrednictwem internetu, skłania do poważnego 
traktowania spraw związanych z bezpieczeństwem 
sieci komputerowych. Podczas Kongresu omawiane 
będą m.in. zagadnienia dotyczące: cyberprzestęp-
czości; zagrożeń czyhających w sieci; wyzwań 
stojących przed specjalistami ds. bezpieczeństwa 
IT; sposobów zapobiegania cyberatakom oraz 
wyciekom informacji; kierunków rozwoju zagrożeń 
i prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

ZAGRANICA

6–11 kwietnia
NAB Show 2019
Las Vegas (USA), Convention Center
Organizowane 
przez National 
Association of 
Broadcasters naj-
większe na świe-
cie targi poświę-
cone produkcji 
i emisji treści wideo. Targi NAB Show odbywają się 
co roku w Las Vegas i przyciągają najważniejszych 
przedstawicieli branży filmowej i telewizyjnej.

8–11 kwietnia
Targi MIPTV 2019
Cannes (Francja)

Międzynarodowa konfe-
rencja i targi filmowo-
-telewizyjne, poświęco-
ne, podobnie jak jesienne 
targi MIPCOM, produkcji, 
finansowaniu i dystrybu-
cji programów telewizyj-
nych i filmów. Impreza 

skierowana jest do producentów, dystrybutorów, 
stacji telewizyjnych, twórców treści audiowizu-
alnych 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.

8–11 kwietnia
BBC Summit 2019 
Austin, Texas (USA) 
– Renaissance Austin Hotel
Broadband Communities Summit to konferencja 
poświęcona wykorzystaniu technologii szerokopas-

✔
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mowych w społeczeń-
stwie. Jest skierowana 
do operatorów syste-
mów szerokopasmo-
wych, budowniczych 
sieci i deweloperów. 
W konferencji corocz-
nie uczestniczy wielu właścicieli i architektów nie-
ruchomości, operatorzy telekomunikacyjni, w tym 
kablowi, przedstawiciele administracji rządowej 
i agencji rozwoju regionalnego.

23–26 kwietnia
SVIAZ 2019 – Information 
and Communications Technology
Moskwa (Rosja), IEC Expocentre 

Największe targi IT rozwiązań 
i produktów telekomunikacyj-
nych w Europie Wschodniej. 
Doroczne miejsce spotkań 
menedżerów z branży ICT; 
obejmuje m.in.: technologie 
telekomunikacyjne i infrastruk-
turalne, systemy informatycz-
ne, oprogramowanie, produkcję 

treści medialnych, techniki sektora rozrywkowego, 
wsparcie biznesowe. 

MAJ

10–12 maja 
Electronics Show 2019
Nadarzyn k. Warszawy, PTAK WARSAW EXPO
Międzynarodowe Targi 
Elektroniki Użytkowej 
– Electronics Show to 
nowa generacja tar-
gów. Oferują nie tylko 
statyczne ekspozycje, 
ale także efektowne 
i dynamiczne prezentacje, wzbogacone o konfe-
rencje branżowe i warsztaty. To wydarzenie, które 
w kompleksowy i innowacyjny sposób prezentuje 
najnowocześniejsze technologie, rozwiązania 
czołowych światowych producentów elektroniki 
użytkowej oraz związane z nią usługi.
10–12 maja
ICT Live Expo
Międzynarodowe Targi i Kongres IT&Mobile 
Nadarzyn k. Warszawy, PTAK WARSAW EXPO

Targi promujące 
polskie i  zagra-
niczne rozwiązania 
telekomunikacyjne 
i IT. Zaprezentowa-
ne zostaną polskie 
rozwiązania, będą-
ce liderem wśród 

światowych trendów nowych technologii, a także 
firmy pretendujące do stałego partnerstwa w rynku 

ICT. Pierwsze dwa dni wydarzenia będą poświęcone 
wyłącznie biznesowi (B2B), trzeci dzień skierowa-
ny będzie do pozostałych osób zainteresowanych 
branżą IT i telekomunikacją (B2C). Podczas targów 
odbędzie się Kongres ICT Live, któremu towarzy-
szyć będą konferencje branżowe.

20–21 maja
Ogólnopolska Konferencja 
Operatorów 
Komunikacji Elektronicznej
Sopot, hotel Sheraton
Doroczne wiosenne, orga-
nizowane przez PIKE, spot-
kanie operatorów sieci 
kablowych i satelitarnych, 
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 najważniejszymi 
zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży mediów 
elektronicznych w Polsce. Program tegorocznej 
konferencji przewiduje zarówno dyskusje o przy-
szłości branży szerokopasmowej na rynku mediów 
i telekomunikacji, jak i ocenę zarysowujących się 
kierunków zmian z punktu widzenia biznesu, 
regulatorów i ekspertów. 

23–25 maja
FILM VIDEO FOTO
Łódź, Hala EXPO

Targi Sprzętu Foto-
graficznego, Filmo-
wego, Audio-Video 
oraz Technologii 
Multimedialnych – 
FILM VIDEO FOTO 
– są od wielu lat 
najważniejszym 

wydarzeniem branżowym w Polsce, a także jednym 
z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej. Do 
udziału zaproszeni są producenci i dystrybutorzy 
najnowszego sprzętu i akcesoriów fotograficznych, 
audio i video oraz zaawansowanych rozwiązań 
z zakresu grafiki komputerowej, techniki audiowi-
zualnej, cyfrowej obróbki obrazu, druku, a także  
postprodukcji. 

30–31 maja
Bezpieczeństwo sieci 
i systemów teleinformatycznych
Warszawa, Ośrodek Szkolenia 
Instytutu Łączności

✔
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Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom 
wiedzy w zakresie istotnych właściwości systemów 
i technik realizacji abonenckich sieci dostępowych, 
przeglądu i uwarunkowań rozwoju nowych usług 
telekomunikacyjnych oraz wykorzystania i uno-
wocześniania istniejącej sieci kabli miedzianych.

ZAGRANICA

6–9 maja
SATELLITE 2019
Washington, D.C. (USA), 
Walter E. Washington Convention Center 

Konferencja i wystawa technologii satelitarnych. 
Podczas imprezy prezentowane będą najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie komunikacji satelitarnej, 
wykorzystywanej w najróżniejszych obszarach 
życia, m.in.: w badaniach naukowych, gospodarce 
morskiej, telekomunikacji, dostępie szerokopas-
mowym, badaniach klimatycznych czy obronności. 

maj*
TV Connect 2019
Londyn (Wlk. Brytania), 
Olympia Exhibition Centre
Wystawa tech-
nologii medial-
nych TV Connect 
poświęcona jest 
platformom telewizyjnym nowej generacji. Analizie 
poddane zostaną trendy rozwoju rynku technolo-
gii cyfrowych, w tym nadawania interaktywnej 
telewizji cyfrowej i radia, a także kierunki ewo-
lucji technologii IPTV. Impreza skupia czołowych 
dostawców treści, usług medialnych i technologii 
z całego świata: operatorów telekomunikacyjnych, 
w tym kablowych, nadawców TV, Pay TV, OTT.
* W dniu oddawania numeru do druku konkretna 
data konferencji nie była znana.

CZERWIEC

6–7 czerwca
Techniki światłowodowego 
dostępu abonenckiego FITL
Warszawa, Ośrodek Szkolenia 
Instytutu Łączności

Celem szkolenia jest przekazanie 
uczestnikom wiedzy w zakresie istot-
nych właściwości systemów i technik 
realizacji nowoczesnych abonenckich 
światłowodowych sieci dostępowych, 
przeglądu i uwarunkowań rozwoju 
tych sieci, ich koegzystencji z syste-
mami xDSL, a także zagadnień norma-

lizacji w zakresie metod pomiarowych elementów 
konstrukcyjnych.

17–19 czerwca
XXIV Konferencja KIKE
Bieszczady, hotel Arłamów

Organizowana przez Kra-
jową Izbę  Komunikac j i 
Ethernetowej wiosenna 
edycja spotkania branżo-
wego sk ierowanego do 
lokalnych operatorów tele-
komunikacyjnych ISP, ope-
ratorów sieci kablowych 
oraz dostawców usług B2B 

i sprzętu telekomunikacyjnego z całej Polski. 

25–27 czerwca
KKRRiT 2019
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, 
Radiofonii i Telewizji 
Wrocław, Katedra Telekomunikacji 
i Teleinformatyki Wydziału Elektroniki PW
Tegoroczna Konferencja 
KKRRiT to dziewiętnaste 
spotkanie specjalistów ze 
środowisk akademickich, 
przemysłowych, opera-
torskich, usługowych 
oraz z administracji pań-
stwowej, które zajmują 
się zagadnieniami związanymi z radiokomunika-
cją, radiofonią, telewizją, zarządzaniem widmem 
elektromagnetycznym oraz świadczeniem szeroko 
rozumianych usług multimedialnych. Konferencje 
organizowane są co roku w innym mieście. Tym 
razem gospodarzem jest Politechnika Wrocławska. 
Równolegle na PW odbywać się będzie KSTiT 
2019 – Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 
i Teleinformatyki. Sympozjum, organizowane od 
ponad trzydziestu lat, jest okazją do prezentacji 
najnowszych osiągnięć naukowych, kierunków 
rozwoju oraz zagadnień normalizacyjnych z dzie-
dziny telekomunikacji i teleinformatyki.

25–26 czerwca
18. Konferencja Technik 
Szerokopasmowych
Gdynia, hotel Courtyard by Marriott 
Gdynia Waterfront

18. KTS to jedna z naj-
ważniejszych konferen-
cji technologicznych 
w Polsce dla operatorów 
telekomunikacyjnych, 
w tym kablowych i ISP. 
Jej uczestnicy spotkają 
się w Trójmieście już po 

raz osiemnasty, by ponownie porozmawiać o naj-
nowszych trendach, technologiach i rozwiązaniach, 
które zmieniają rynek. 

✔
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ZAGRANICA

4–6 czerwca
ANGA COM
Wystawa i Kongres Branży 
Szerokopasmowej, Kablowej i Satelitarnej
Kolonia (Niemcy)

Wiodąca europejska platforma biznesowa dla opera-
torów usług szerokopasmowych i dostawców treści. 
Głównymi tematami wystawy i kongresu ANGA 
COM 2019 będą: sieci Gigabit, Smart City, 5G, 
Internet Rzeczy, Smart Home, sztuczna inteligencja, 
Big Data, usługi w chmurze, cyberbezpieczeń-
stwo i personalizacja. Ponownie, jak w przypadku 
poprzednich edycji wystaw, hasłem przewodnim 
będzie „Where Broadband Meets Content”, które 
można rozumieć jako udane połączenie łączności 
szerokopasmowej i mediów – praktyczne, techno-
logiczne, neutralne i międzynarodowe. 

10–13 czerwca
New Europe Market
Dubrownik (Chorwacja), 
Dubrovnik Palace Hotel
Coroczna konferencja 
branży TV, organizo-
wana przez chorwacką 
firmę Mediavision Ltd. 
Główną ideą wyda-
rzenia jest stworzenie 
platformy wymiany doświadczeń i wiedzy między 
przedstawicielami mediów, telekomunikacji i spe-
cjalistami od marketingu. Konferencja skierowana 
jest do nadawców telewizyjnych, operatorów 
kablowych, satelitarnych i IPTV, firm producen-
ckich, dystrybucyjnych, technologicznych, agencji 
marketingowych i innych specjalistów, związanych 
z przemysłem telewizyjnym. 

LIPIEC

9–13 lipca
ICTON 2019
Angers (Francja), 
Université d’Angers

Narodowy Instytut Teleko-
munikacji w Warszawie wraz 
z Instytutem Nauk i Moleku-
larnych Technologii z Angers 
oraz Polskim Towarzystwem 
Fotonicznym IEEE zapraszają 

na 21. Międzynarodową Konferencję na temat 
Przejrzystych Sieci Optycznych. Tematyka kon-
ferencji obejmuje m.in.: cyfrowe sieci optyczne; 

sieci nowej generacji; rynek telekomunikacyjny; 
Big Data Analytics i optymalizacja sieci; łączność 
satelitarna czy niezawodność i dostępność sieci.

23–24 lipca
Summit EOIF GigaCon
Warszawa, Stadion PGE Narodowy
Podczas konferencji Elektro-
niczny Obieg Informacji w Fir-
mie przedstawiciele wiodących 
firm zaprezentują rozwiązania 
oraz zaproponują narzędzia 
do usprawnienia i zautoma-
tyzowania działań związanych 
z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Proponowana 
tematyka konferencji to m.in.: Zgodność z RODO; 
Jednolity Plik Kontrolny (JPK); Dokumenty w chmu-
rze; Rozwiązania mobilne; Workflow – zarządzanie 
procesami biznesowymi; Automatyzacja obsługi 
faktur; Robotyzacja procesów; Digitalizacja; Bez-
pieczeństwo obiegu dokumentów.

WRZESIEŃ

26 września
IT FUTURE EXPO 2019
Warszawa, Stadion Legii

VII edycja jedynych 
w Polsce targów inno-
wacyjnych technolo-
gii informatycznych 
o charakterze B2B. 
Tej edycji targów 

będzie towarzyszył kongres, który ma za zadanie 
w jak najszerszym zakresie umożliwić zaintereso-
wanym słuchaczom zapoznanie się z potrzebami 
rynku IT, najnowszymi technologiami sektora ICT, 
kierunkami rozwoju branży, dać możliwość rzeczo-
wej dyskusji i przedstawienia własnych koncepcji 
i pomysłów oraz wymianę doświadczeń.

ZAGRANICA

Wrzesień*
CE China 2019
Guangdong (Chiny)
Czwarta edycja wystawy 
Consumer Electronics China 
– najważniejszych targów 
w branży elektroniki użyt-
kowej 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, koncep-
cja CE China również koncentruje się na szerokiej 
skali współpracy z wiodącymi grupami handlowymi, 
dużymi globalnymi partnerami branżowymi i na 
prezentacji innowacyjnych markowych produktów.
* W dniu oddawania numeru do druku konkretna 
data imprezy nie była znana.
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LUTY 2019

6–11 września
IFA 2019
Berlin (Niemcy), Messe Berlin

M i ę d z y n a r o -
dowa Wystawa 
Elektroniki Użyt-
kowej i Sprzętu 
AGD, prezentu-
jąca najnowsze 
produkty i inno-
wacyjne rozwią-

zania. Targi IFA są głównym miejscem spotkań klu-
czowych detalistów, ekspertów z branży i mediów. 
Przyciągają corocznie handlowców i konsumentów 
z ponad 100 krajów. 

9–12 września
ITU TELECOM WORLD
Budapeszt (Węgry) 
Międzynarodowa wystawa i kon-
ferencja dotycząca rozwiązań 
cyfrowych, rozwoju cyfrowej 
przedsiębiorczości w branży  
ICT dla małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP). W spotkaniu 
biorą udział  liderzy, konsultanci 
i eksperci branży TELKO z róż-
nych krajów, prezentując autorskie innowacyjne 
rozwiązania.

12–17 września 
IBC Expo 2019
Amsterdam (Holandia) 
– RAI Exhibition and Convention Center

International Broadcasting 
Convention (IBC) to międzyna-
rodowe targi elektroniki i tele-
komunikacji. Można tu poznać 
najnowsze technologie, modele 
biznesowe i innowacje, głównie 
z zakresu mediów elektronicz-
nych i rozrywki. W targach 

uczestniczą wystawcy ze 170 krajów, a zwiedza 
je ok. 55 tys. gości.

16–20 września
Kyiv Media Week
Kijów (Ukraina), Hyatt Regency Kyiv
Jedno z największych forów 
mediów w Europie Środkowo-
-Wschodniej i najważniejsze 
wydarzenie medialne na Ukrai-
nie. Od 2011 r. jest doskonałym 
miejscem spotkań najlepszych 
graczy na rynku medialnym 
Ukrainy i innych krajów regionu 
z partnerami z całego świata. Każda edycja KMW 
gromadzi setki uczestników z ponad 35 krajów. 
Forum medialne służy jako platforma networkin-
gowa dla profesjonalistów z branży telewizyjnej, 
filmowej i innych mediów.

17–19 września
ITCN Asia
Karachi (Pakistan), Expo Centre

19. edycja ITCN Asia IT & Tele-
com Show – międzynarodowej 
wystawy i konferencji poświęco-
nej technologiom i rozwiązaniom 
informatycznym i telekomunika-
cyjnym, usługom IT, technologiom 
bezprzewodowym i komórkowym, 
technice satelitarnej, multime-

diom, cyfrowej rozrywce i elektronice użytkowej. 

21–23 września
Cinec Munich
Monachium (Niemcy), Cinec Messe
Międzynarodowe targi tech-
niki filmowej i postpro-
dukcji. Wielu wystawców 
zaprezentuje swoje pro-
dukty i usługi w zakresie 
technologii filmowej, kamer, wsparcia i przyczep-
ności kamer, światła, dźwięku, akcesoriów, pomocy 
technicznej, postprodukcji i cyfrowej edycji. 

30 września – 3 października
Cable-Tec Expo 2019
USA, New Orleans, LA

Organizowana przez Society 
of Cable Telecommunications 
Engineers (SCTE) i Interna-
tional Society of Broadband 
Experts (ISBE) najwięk-
sza konferencja i wystawa 
branży kablowej w Stanach 

Zjednoczonych. Prezentacja nowych technologii 
i zapowiedzi innowacyjnych produktów i usług 
przyciąga tutaj co roku prawie 400 wystawców 
z ponad 60 krajów świata. Wśród poruszanych 
podczas konferencji tematów są m.in.: Jak wykorzy-
stać możliwości 5G dla branży kablowej?; Ewolucja 
technologii bezprzewodowych i rola kabla; Jakie są 
wyzwania i konsekwencje wymagań niskiej latencji 
5G dla DOCSIS?; Technologie ostatniej mili.

PAŹDZIERNIK
7–9 października
46. Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa PIKE 2019
Jachranka k. Warszawy
46. Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa PIKE to najważniejsza 
w tym regionie Europy impreza 
mediów elektronicznych, na stałe 
wpisana w kalendarz branży kab-
lowej, telewizyjnej i telekomuni-
kacyjnej. Wzorem lat ubiegłych 
Konferencja zgromadzi najważniejsze osoby repre-
zentujące firmy rynku telewizyjnego i telekomuni-
kacyjnego z wielu krajów świata. 

✔
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29 października
Cloud Computing GigaCon
Warszawa, hotel Courtyard
25. edycja konferencji Cloud 
Computing GigaCon, prezentują-
ca funkcjonalności tzw. chmury. 
Wśród planowanych tematów 
wykładów m.in: Cloud Compu-
ting – trendy, nadzieje, prognozy, 
wyzwania; Pierwsze kroki przy 
wdrożeniach usług chmury obliczeniowej; Inte-
gracja systemów w chmurze; Usługi w modelu 
chmury prywatnej, publicznej, mieszanej; Cloud 
computing z prawnego 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 Elektroniki, 
organizowane przez HKTDC (Hong 
Kong Trade Development Coun-
cil). Prezentowane są tu wszelkie 
rodzaje produktów i usług elek-

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

14–17 października
Targi MIPCOM 2019
Cannes (Francja)
Międzynarodowa konferencja 
i targi filmowo-telewizyj-
ne, poświęcone, podobnie 
jak wiosenne targi MIPTV, 
produkcji, finansowaniu 
i dystrybucji programów 
telewizyjnych i filmów. Impreza skierowana do produ-
centów, stacji telewizyjnych, dystrybutorów i agentów 
sprzedaży oraz firm działających w obszarze mediów 
cyfrowych. Na MIPCOM spotykają się osoby odpo-
wiedzialne za zakup i sprzedaż filmów fabularnych, 
seriali, formatów, filmów dokumentalnych i animacji.

15–17 października
Broadband World Forum
Amsterdam (Holandia), RAI

Światowe Forum Szerokopas-
mowe jest uznanym miejscem 
spotkań dla kadry kierow-
niczej wyższego szczebla; 
operatorów telefonii stacjo-

narnej, komórkowej i kablowej; dostawców technologii 
i rozwiązań biznesowych rynku szerokopasmowego 
z całego świata. W Forum bierze udział ponad 1,5 tys. 
firm ze 100 krajów.

16–17 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 tre-
ści, postprodukcji, techni-
kom komunikacji cyfrowej i satelitarnej. Na targach 
produkty i usługi prezentuje ok. 300 wystawców.

LISTOPAD

listopad*
XXV 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 znane.

ZAGRANICA

13–14 listopada
Cable Congress 2019
Berlin (Niemcy), Maritim Hotel

Wydarzenie branżowe, 
organizowane corocznie 
przez Cable Europe – sto-
warzyszenie grupujące 
najważniejszych operato-

rów szerokopasmowych sieci kablowych i organizacje 
kablowe z Europy. Podczas Kongresu omawiane są 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie strategii, inwestycji, 
technologii, marketingu i regulacji związanych z branżą. 
W tym roku gospodarzem są Niemcy, a partnerami 
Kongresu – CableLabs i CTAM Europe.

GRUDZIEŃ

ZAGRANICA

3-6 grudnia
BakuTel 2019
Baku (Azerbejdżan), Baku Expo Center 
Azerbaijan International Tele-
communications, Innovations and 
High Technologies Exhibition and 
Conference – 25. edycja najwięk-
szej w regionie międzynarodowej 
wystawy i konferencji, skupiającej czołowych graczy 
na rynku łączności i telekomunikacji. Impreza wspie-
rana przez Ministerstwo Komunikacji i Technologii 
Informacyjnych Republiki Azerbejdżanu.

✔
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