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Gdzie warto być

✔ – szczególnie polecamy)

(
LUTY
ZAGRANICA

24–27 lutego
GSM Mobile World Congress
Barcelona (Hiszpania)
– Centrum Konferencyjne Fira Gran Via
Coroczne, największe, międzynarodowe targi poświęcone
nowościom na rynku telefonii
komórkowej i rozwiązaniom
telekomunikacyjnym. W imprezie bierze udział
ponad 2 tys. wystawców z ok. 200 krajów.
Impreza została odwołana z powodu obaw związanych z epidemią koronawirusa. Wcześniej z udziału
w niej wycofały się 33 światowe firmy.

MARZEC

dodatek specjalny

5–6 marca
X Konferencja Państwo 2.0
Warszawa, Centrum Konferencyjne POLIN
Jubileuszowa konferencja organizowana przez Computerworld, która
stwarza okazję do
spotkania osób
odpowiedzialnych
za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu
centralnym. Pierwszy dzień konferencji Państwo
2.0 poświęcony będzie priorytetom cyfrowym
administracji centralnej na najbliższe lata oraz
statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi
projektami IT. Drugi dzień skoncentruje się na
technologicznych zagadnieniach, których znaczenie
dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach
zauważalnie rośnie.
9–10 marca
12. Forum Gospodarcze TIME
Warszawa, hotel Hilton

✔

12. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji
przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział
ponad 1000 osób. Dzięki wymianie myśli, dialo-

gu ekspertów
z całej Europy z przedstawicielami,
parlamentu
europejskiego, administracji rządowej, nauki
oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla
rozwoju gospodarki cyfrowej.
16–17 marca
XI Smart City Forum
Warszawa, Hotel Westin
Największe
w Polsce (odbywające się dwa
razy w roku) spotkanie przedstawicieli biznesu
z administracją
centralną i lokalną, pozwalające
na wymianę opinii 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.
19 marca
Multiscreen Day 2020
Warszawa, Centrum Konferencyjne
Ms Mermaid
Życie na sześciu
calach. Młoda
generacja – streaming, social
media, gry – to
hasła tegorocznej
edycji konferencji Multiscreen
Day 2020. Wśród
omawianych tematów znajdą się m.in.: wojna
streamingowa, jej wpływ na polski rynek, lokalne
inicjatywy nadawców; TikTok, Instagram, Snapchat,
komunikatory; gry i streaming gier na żywo; młoda
generacja jako wyzwanie dla media plannerów; tradycyjna telewizja w epoce mobile – jak odpowiada
na nowe wyzwania; jak 5G i inne nowe technologie
wpłyną na media i zwyczaje konsumentów.
LUTY 2020
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w 2020 roku?
23–24 marca
PLNOG 24
Warszawa, DoubleTree
by Hilton Hotel & Conference Centre

29 marca – 1 kwietnia
FORTEL – 11. Ogólnopolskie Forum
Operatorów Telekomunikacyjnych
Iława – GrandHotel Tiffi

✔

Neutralna platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku
telekomunikacyjnego oraz nowych technologii
w Polsce i na świecie. Organizowana przez Fundację PROTELKO przy współpracy z miesięcznikiem
„TELEKABEL & digital tv”, konferencja należy do
najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce.
Co roku Forum gromadzi znaczną liczbę zarówno
operatorów telekomunikacyjnych, przedstawicieli
środowiska nadawców telewizyjnych, jak i dostawców najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

osiągnięcia w dziedzinie komunikacji satelitarnej
wykorzystywanej w najróżniejszych obszarach
życia, m.in.: w badaniach naukowych, gospodarce
morskiej, telekomunikacji, dostępie szerokopasmowym, badaniach klimatycznych czy obronności.
9–11 marca
Konferencja DVB World 2020
Valencia (Hiszpania),
Valencia Conference Centre

Odbywające się co roku w innym europejskim
mieście, największe coroczne spotkanie poświęcone standardom telewizji cyfrowej DVB, technologiom i usługom związanym z tym standardem.
Głównymi zagadnieniami konferencji będą zmiany
w najnowszych cyfrowych technologiach (5G,
OTT, DVB-I i HbbTV). Uczestniczący w konferencji
nadawcy, regulatorzy, operatorzy cyfrowych mediów
i producenci będą się zastanawiali nad najbliższą
i dalszą przyszłością telewizji, w obliczu nowych
trendów w konsumpcji mediów.
16–18 marca
13 Cable Next-Gen
Technologies & Strategies
Denver, Colorado (USA)
– Hilton Denver Downtown Convention Center

ZAGRANICA

9–10 marca
SATELLITE 2020
Washington, D.C. (USA),
Walter E. Washington Convention Center
Konferencja i wystawa technologii satelitarnych.
Podczas imprezy prezentowane będą najnowsze

13. edycja konferencji dla menedżerów branży
telewizji kablowej, poświęcona zmianom i nowościom technologicznym kształtującym obecny rynek
telekomunikacyjny. Wśród poruszanych tematów
znajdą się m.in.: DOCSIS, Fibre Deep, FTTH,
wirtualizacja sieci, wideo OTT, usługi oparte na
chmurze itp.

dodatek specjalny

PLNOG (Polish Network
Operators Group) to konferencja branżowa, która
dwa razy w roku gromadzi
w jednym miejscu polskich
dostawców usług internetowych, operatorów sieci,
inżynierów, decydentów
i entuzjastów rynku telco.
Konferencja już od niemal 12 lat wspiera współpracę między przedstawicielami firm teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych. Wśród
uczestników PLNOG nie brakuje przedstawicieli
dużych korporacji i organizacji, jak i lokalnych
przedsiębiorstw, którzy wspólnie podczas dwudniowego spotkania zastanawiają się, jak wygląda
i jak wyglądać będzie polski rynek ICT.
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KWIECIEŃ

15–19 marca
Cabex 2020
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 związanych.
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 to także towarzyszące
targom konferencje naukowe i techniczne, seminaria, warsztaty i prezentacje.
30 marca – 2 kwietnia
Targi MIPTV 2020
Cannes (Francja)

✔

Międzynarodowa konferencja
i targi filmowo -telewizyjne poświęcone,
podobnie jak
jesienne targi
MIPCOM, produkcji, finansowaniu i dystrybucji
programów telewizyjnych i filmów. Impreza skierowana jest do producentów, dystrybutorów, stacji
telewizyjnych, twórców treści audiowizualnych
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.

dodatek specjalny

31 marca – 2 kwietnia
CABSAT
Dubai (ZEA), Dubai World Trade Centre
Konferencja i wystawa
CABSAT to jedyne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
międzynarodowe wydarzenie związane z branżą
satelitarną, medialną i rozrywkową. Prezentowane są
tu przełomowe innowacje
i zaawansowane rozwiązania dla profesjonalistów,
którzy chcą tworzyć, zarządzać, dostarczać i zarabiać na treściach prezentowanych poprzez dowolne
platformy medialne.

2–3 kwietnia
Bezpieczeństwo sieci
i systemów teleinformatycznych
Warszawa, Ośrodek Szkolenia
Instytutu Łączności

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 unowocześniania istniejącej sieci kabli miedzianych.
2–4 kwietnia
23. Targi FILM VIDEO FOTO
Łódź, hala ATLAS ARENA
2 3 . Ta r g i
Sprzętu Fotograficznego,
Filmowego,
Audio-Video
oraz Technologii Multimedialnych
– FILM VIDEO
FOTO są najważniejszym wydarzeniem branżowym
w Polsce, a także jednym z wiodących w Europie
Środkowowschodniej. Do udziału zaproszeni są
producenci i dystrybutorzy najnowszego sprzętu
i akcesoriów fotograficznych, audio i wideo oraz
zaawansowanych rozwiązań z zakresu grafiki
komputerowej, techniki audiowizualnej, cyfrowej
obróbki obrazu, druku, a także postprodukcji.
9 kwietnia
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
Warszawa, Hotel Novotel Airport
Ro s n ą c a l i c z ba przestępstw
elektronicznych
dokonywanych
za pośrednictwem internetu
skłania do poważnego traktowania spraw związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych.
Podczas Kongresu omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące: cyberprzestępczości; zagrożeń
czyhających w sieci; wyzwań stojących przed
specjalistami ds. bezpieczeństwa IT; sposobów
zapobiegania cyberatakom oraz wyciekom informacji; kierunków rozwoju zagrożeń i prawnych
aspektów cyberbezpieczeństwa.
LUTY 2020
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12–14 kwietnia
FTTH Conference 2020
Berlin (Niemcy), Messe Berlin
Coroczna konferencja FTTH
jest wyjątkowym wydarzeniem, w którym
uczestniczą
menedżerowie, eksperci techniczni i przedstawiciele firm zrzeszonych w FTTH Council Europe oraz
firm nieczłonkowskich, a także wyżsi przedstawiciele rządu i przemysłu, specjaliści ds. technologii,
inżynierowie, decydenci, regulatorzy i inwestorzy.
Prowadzone są dyskusje i debaty na temat wszystkich aspektów FTTH, 5G oraz innych technologii
i usług związanych z włóknami światłowodowymi
oraz korzyści, jakie przynoszą społeczeństwu.
18–22 kwietnia
NAB Show 2020
Las Vegas (USA), Convention Center
Organizowane
przez National
Association of
Broadcasters
jedne z największych na świecie targów poświęconych produkcji i emisji treści wideo. Targi NAB Show
odbywają się co roku w Las Vegas i przyciągają
najważniejszych przedstawicieli branży filmowej
i telewizyjnej.
21–24 kwietnia
SVIAZ 2020 – Information
and Communications Technology
Moskwa (Rosja), IEC Expocentre Fairgrounds
Największe targi IT, rozwiązań
i produktów telekomunikacyjnych w Europie Wschodniej.
Od 1975 roku doroczne miejsce
spotkań menedżerów z branży
ICT; obejmuje m.in.: technologie
telekomunikacyjne i infrastrukturalne, systemy informatyczne,
oprogramowanie, produkcję treści medialnych,
techniki sektora rozrywkowego, wsparcie biznesowe.
27–30 kwietnia
MVNOs World Congress
Berlin (Niemcy), Hotel Intercontinental,
20. doroczny Światowy Kongres MVNO. W wydarzeniu uczestniczy ponad 800 specjalistów wirtualnej telefonii komórkowej z całego świata. Podczas
prezentacji i paneli dyskusyjnych omawiane są

innowacje i działania służące przyspieszeniu rozwoju
sieci i usług MVNO. Kongresowi towarzyszy Gala
MVNOs Awards, podczas
której nagradzane są produkty i usługi MVNO w 10 kategoriach.
27–30 kwietnia
BBC Summit 2020
Houston, Texas (USA),
– Marriott Marquis Houston
Broadband Communities Summit to konferencja poświęcona
wykorzystaniu technologii szerokopasmowych w społeczeństwie. Jest skierowana
do operatorów systemów szerokopasmowych, budowniczych sieci
i deweloperów. W konferencji corocznie uczestniczy
wielu właścicieli i architektów nieruchomości,
operatorzy telekomunikacyjni, w tym kablowi,
przedstawiciele administracji rządowej i agencji
rozwoju regionalnego.

MAJ
8–10 maja
Electronics Show 2020
Nadarzyn k. Warszawy, PTAK WARSAW EXPO
Electronics Show to
największe w Polsce targi elektroniki
użytkowej i nowych
technologii. Oferują
nie tylko statyczne
ekspozycje, ale także efektowne i dynamiczne
prezentacje, wzbogacone o konferencje 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.
19–21 maja
OKTEL Ogólnopolska Konferencja
Telekomunikacyjna
Bełchatów, hotel Wodnik
Szósta edycja Ogólnopolskiej
Konferencji Telekomunikacyjnej
OKTEL, firmowanej przez marki
KORBANK, WRIX i AVIOS, stanowić będzie dla uczestników
spore zaskoczenie. Organizatorzy połączyli bowiem swe siły

dodatek specjalny
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z firmą iNET Group. Tym samym OKTEL 6 i 25
iNET Meeting stanowić będą w tym roku jedno
duże wydarzenie. Połączone siły organizatorskie
zapowiadają nie tylko potężny ładunek merytoryki i biznesowych okazji, ale i znakomitą zabawę
w klimatach hawajskich! Szczegóły na stronie
oktel.pl.
20 maja
VIII Konferencja Computerworld
Best in Cloud
Warszawa
Tematem konferencji jest chmura jako narzędzie
rozwoju biznesu
i ośrodek innowacyjności. Celem
jest próba udzielenia odpowiedzi na
pytania: jak korzy-

stać z chmur y,
by przynosiła prawdziwą wartość techniczną
i biznesową oraz stanowiła katalizator rozwoju
i innowacji. Przedstawione zostaną doświadczenia
i praktyczne wnioski z przygotowania i realizacji
złożonych projektów migracji do chmury.

dodatek specjalny

25–27 maja
Ogólnopolska Konferencja
Operatorów Komunikacji
Elektronicznej
Zakopane, Nosalowy Dwór

✔

Doroczne wiosenne, organizowane
przez PIKE, spotkanie operatorów sieci kablowych i satelitarnych, nadawców
telewizyjnych,
dostawców i producentów treści
audiowizualnej
oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także przedstawicieli instytucji regulacyjnych. Celem Konferencji jest
debata nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży mediów elektronicznych
w Polsce. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa
tematyczna, w trakcie której nadawcy, producenci
oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują nowości techniczne, a także najnowszą ofertę kanałów
tematycznych. Po raz kolejny podczas uroczystej
Gali, towarzyszącej Konferencji, zostaną przyznane
nagrody w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To
Nas Dotyczy”. Odbędzie się również IX Forum
Telewizji Lokalnych.

30 maja
Cyber+Media 2020*
Lublin
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media
to inicjatywa podejmująca
rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi
aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na
zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień
poruszanych podczas wydarzenia znajdują się
między innymi kwestie z zakresu współczesnej
kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności: historii i teorii
mediów, teorii komunikowania, internetu i mediów
społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie
mediami społecznościowymi), przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).
* W dniu oddawania tego numeru do druku dokładne miejsce konferencji nie było jeszcze znane
ZAGRANICA

6–7 maja
TV Connect 2020
Londyn (Wlk. Brytania), ExCeL London
Wy s t a w a
technologii
medialnych
TV Connect
London poświęcona 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
telekomunikacyjnych, w tym kablowych, nadawców
TV, Pay TV, OTT.
12–14 maja
ANGA COM
Wystawa i Kongres Branży
Szerokopasmowej,
Kablowej i Satelitarnej
Kolonia (Niemcy)

✔

Wiodąca europejska platforma biznesowa dla
operatorów usług szerokopasmowych i telewizji.
Głównymi tematami wystawy i kongresu ANGA
LUTY 2020
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COM 2020 będą: sieci gigabitowe, FTTH, 5G, OTT,
AppTV, Cloud TV, strumieniowanie wideo, Smart
City i Smart Home. Ponownie, jak w przypadku
poprzednich edycji wystawy, hasłem przewodnim
będzie „Where Broadband Meets Content”, które
można rozumieć jako udane połączenie łączności
szerokopasmowej i mediów – praktyczne, technologiczne, neutralne i międzynarodowe. W 2019
roku ANGA COM liczyło ponad 500 wystawców
z 35 krajów i 20 tys. uczestników z 83 krajów.

rozwiązań zaprezentowanych przez inżynierów
firmy Vector.

CZERWIEC

27. międzynarodowa konferencja naukowa nt. sieci
komputerowych CN2020, poświęcona jest wszelkim
działaniom związanym z sieciami komputerowymi,
rozproszonymi systemami komputerowymi, komunikacją i teleinformatyką. To najstarsza w Polsce
konferencja dotycząca sieci komputerowych. Organizowana jest od 1994 roku.

Szkolenie techniczne, którego celem jest przekazanie wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów
optycznych, wykorzystywanych w sieciach dostępowych FTTH.
15–17 czerwca
XXVI Konferencja KIKE
Środkowa Polska*

✔

Organizowana przez Krajową
Izbę Komunikacji Ethernetowej
wiosenna edycja spotkania branżowego skierowanego do lokalnych
operatorów telekomunikacyjnych
ISP, operatorów sieci kablowych
oraz dostawców usług B2B i sprzętu telekomunikacyjnego z całej Polski.
* W dniu oddawania tego numeru do druku dokładne miejsce konferencji nie było jeszcze znane
18–19 czerwca
19. Konferencja
Technik Szerokopasmowych
Gdynia, hotel Courtyard by Marriott
Gdynia Waterfront

✔

Coroczne wydarzenia stwarzające
okazję do wymiany
doświadczeń i eksperckich dyskusji na
temat najnowszych
trendów technologicznych i przyszłych kierunków
rozwoju rynku telekomunikacyjnego. W ciągu
dwóch dni, oprócz licznych prezentacji technologicznych, uczestnicy mają możliwość obejrzenia
na żywo w specjalnym showroomie wybranych

24–26 czerwca
KKRRiT i KSTiT 2020
Łódź, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej
W tym roku największa krajowa
konferencja polskiego środowiska
specjalistów zajmujących się zagadnieniami radiokomunikacji będzie
obchodziła swoje 20-lecie. Będzie to kolejny rok,
w którym Krajowa Konferencja Radiokomunikacji,
Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) zostanie zorganizowana w tym samym czasie i miejscu co Krajowe
Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
(KSTiT). Przyczyni się to do pełniejszej integracji
krajowych środowisk akademickich, gospodarczych
i administracji rządowej związanych z szeroko
rozumianą telekomunikacją.
ZAGRANICA

8–11 czerwca
New Europe Market
Dubrownik (Chorwacja),
Dubrovnik Palace Hotel
Coroczna konferencja
branży TV organizowana przez chorwacką
firmę Mediavision Ltd.
Główną ideą wydarzenia jest stworzenie
platformy wymiany doświadczeń i wiedzy między
przedstawicielami mediów, telekomunikacji i specjalistami od marketingu. Konferencja skierowana
jest do nadawców telewizyjnych, operatorów
kablowych, satelitarnych i IPTV, firm producenckich, dystrybucyjnych, technologicznych, agencji
marketingowych i innych specjalistów związanych
z przemysłem telewizyjnym.

dodatek specjalny

9–10 czerwca
Nowoczesne sieci optyczne FTTH
Warszawa, Ośrodek Szkolenia
Instytutu Łączności

23–25 czerwca
Computer Networks CN2020
Gdańsk, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki (ETI) PG

30
9–11 czerwca
5G Word: Build. Launch. Monetise
Londyn (Wielka Brytania), ExCeL London
Konferencja 5G World służy
omówieniu kolejnych kroków
i możliwości monetyzacji sieci
piątej generacji. Dotyczy zarówno rynków konsumenckich, jak
i przedsiębiorstw.
Od ewolucji sieci, po nowe usługi, 5G Core,
chmurę, automatyzację lub adopcję korporacyjną
5G – wszystkie najgorętsze pytania branżowe
zostaną szczegółowo omówione podczas 7 paneli
konferencyjnych.
14–17 czerwca
BANFF Word Media Festiwal
Banff (Kanada)
Światowy Festiwal Mediów
zlokalizowany w Banff, w kanadyjskiej prowincji Alberta. To
coroczne targi i konferencja,
podczas których omawiane są
najważniejsze problemy branży
telewizyjnej i mediów cyfrowych. W spotkaniu uczestniczą m.in.: producenci,
twórcy i nadawcy telewizyjni z całego świata.
15–19 czerwca
IWCMC 2020
Limassol (Cypr), St. Raphael Resort

dodatek specjalny

International
Wi r e l e s s C o m munications &
Mobile Computing (IWCMC),
to coroczna międzynarodowa konferencja dotycząca komunikacji
bezprzewodowej i urządzeń mobilnych. Obecna, 16.
edycja konferencji odbędzie się pod hasłem „Internet do wszystkiego”. W agendzie przewidzianych
jest kilka sympozjów, w tym m.in.: „Advances in
Beyond 5G Communications”, „Communication
& Signal Processing”, „Internet of Things (IoT)”,
„Multimedia over Wireless” czy „Next Generation
Systems & Networks”.

LIPIEC

rzystwem Fotonicznym
IEEE zapraszają na 22.
Międzynarodową Konferencję na temat Przejrzystych Sieci Optycznych
ICTON 2020. Tematyka
konferencji obejmuje m.in.: cyfrowe sieci optyczne;
sieci nowej generacji, rynek telekomunikacyjny;
Big Data Analytics i optymalizację sieci; łączność
satelitarną czy niezawodność i dostępność sieci.
22–23 lipca
Summit EOIF GigaCon 2020
Warszawa, Stadion PGE Narodowy
Podczas konferencji – Elektroniczny Obieg Informacji
w Firmie przedstawiciele
wiodących firm zaprezentują rozwiązania oraz
zaproponują narzędzia do
usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych
z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Proponowana
tematyka konferencji to m.in.: Zgodność z RODO;
Jednolity Plik Kontrolny (JPK); Dokumenty w chmurze, Rozwiązania mobilne; Workflow – zarządzanie
procesami biznesowymi; Automatyzacja obsługi
faktur; Robotyzacja procesów; Digitalizacja; Bezpieczeństwo obiegu dokumentów.
ZAGRANICA

7–9 lipca
The Children’s Media Conference
Sheffield (Wielka Brytania)
CMC to jedyne
spotkanie w Wielkiej Brytanii dla
podmiotów zaangażowanych
w tworzenie,
produkcję i dystr ybucję treści
dla dzieci – na wszystkich platformach. W tym
międzynarodowym wydarzeniu uczestniczą m.in.:
producenci filmowi, telewizyjni, radiowi, mediów
edukacyjnych i interaktywnych, gier czy też wydawcy książek i czasopism dla dzieci.

WRZESIEŃ

19–23 lipca
ICTON 2020
Bari (Włochy), Politecnico di Bari

wrzesień
IT FUTURE EXPO 2020*
Warszawa, Stadion Legii

Narodowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
wraz z Katedrą Inżynierii Elektrycznej i Informacyjnej Politechniki w Bari (Włochy) oraz Polskim Towa-

VIII edycja targów innowacyjnych technologii
informatycznych o charakterze B2B w Polsce. To
inspirujące wydarzenie z udziałem liderów rynku
LUTY 2020
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24–25 września
26. Forum Teleinformatyki
Warszawa,
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS
w Miedzeszynie
Forum Teleinformatyki jest jedną
z najbardziej
prestiżowych,
a jednocześnie
jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od pierwszej
edycji w 1995 r. niezmiennie porusza najbardziej
aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem
informatyki w administracji i gospodarce naszego
kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego
rynku IT. Temat tegorocznego Forum, to: „System
informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”
ZAGRANICA

4–9 września
IFA 2020
Berlin (Niemcy), Messe Berlin

✔

Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej
i Sprzętu AGD
prezentująca
najnowsze
produkty i innowacyjne rozwiązania. Targi IFA są
głównym miejscem spotkań kluczowych detalistów,
ekspertów z branży i mediów. Przyciągają corocznie
handlowców i konsumentów z ponad 100 krajów.
6–9 września
ITU DIGITAL WORLD
Hanoi (Wietnam) – National Convention
Center (NCC)
ITU Digital World (wcześniej ITU Telecom Word) to
międzynarodowa wystawa i konferencja dotycząca
rozwiązań cyfrowych, rozwoju cyfrowej przedsię-

biorczości w branży
ICT dla małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP). Zmianę nazwy
wydarzenia wprowadzono dla odzwierciedlenia obecnej
globalnej i regionalnej transformacji cyfrowej,
koncentrując się na partnerstwie i innowacjach
w rozwoju administracji cyfrowej, gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.
11–15 września
IBC Expo 2020
Amsterdam (Holandia) – RAI Exhibition
and Convention Center
International Broadcasting
Convention (IBC) to międzynarodowe targi elektroniki i telekomunikacji.
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.
19–21 września
Cinec
13. Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Technologii Filmowych
Monachium (Niemcy), Munchen Messe
Coroczne spotkanie profesjonalistów
branży filmow e j . Wi e l u
wystawców
prezentuje
tutaj swoje produkty i usługi w zakresie technologii filmowej, kamer, optyki, dźwięku, oświetlenia,
animacji i efektów wizualnych, technologii VR,
MR, AR i 360°, postprodukcji, przechowywania
danych i bezpieczeństwa, usług produkcyjnych,
najnowszych badań i osiągnięć.
Targom towarzyszy cineCongress, a wyróżniające się innowacje zostaną uhonorowane nagrodą
cinecAwards.
22–24 września
ITCN Asia
Karachi (Pakistan), Expo Center
20. edycja ITCN Asia IT & Telecom Show – międzynarodowej
wystawy i konferencji poświęconej technologiom i rozwiązaniom
informatycznym i telekomunika-

dodatek specjalny

pozwoli przyjrzeć się obowiązującym trendom
i nadchodzącym
wyzwaniom dla
biznesu, w obliczu dynamicznie pędzącej cyfryzacji. Spotkaniu
towarzyszyć będzie również gala rozdania nagród
IT Future Awards – wyróżniająca najlepsze rozwiązania i usługi IT w Polsce, wybrane przez
internautów oraz czołowych CIO.
* Podczas oddawania tego numeru do druku
dokładna data konferencji nie była jeszcze znana
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cyjnym, usługom IT, technologiom bezprzewodowym i komórkowym, technice satelitarnej,
multimediom, cyfrowej rozrywce i elektronice
użytkowej.

PAŹDZIERNIK
październik
47. Międzynarodowa Konferencja
i Wystawa PIKE 2020*

✔

47. Międzynarodowa
Konferencja i Wystawa
PIKE to najważniejsza
w tym regionie Europy impreza mediów
elektronicznych, na
stałe wpisana w kalendarz branży kablowej,
telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Wzorem lat ubiegłych Konferencja
zgromadzi najważniejsze osoby reprezentujące
firmy rynku telewizyjnego i telekomunikacyjnego
z wielu krajów świata.
* W dniu oddawania tego numeru do druku dokładne miejsce i data konferencji nie były jeszcze znane

dodatek specjalny

27 października
Cloud Computing GigaCon
Warszawa, Hotel Novotel Airport
26. edycja konferencji Cloud Computing
GigaCon, prezentująca funkcjonalności tzw. chmury.
Wśród planowanych
tematów wykładów
m.in.: Cloud Computing – trendy,
nadzieje, prognozy,
wyzwania; Pierwsze
kroki przy wdrożeniach usług chmury obliczeniowej;
Integracja 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.

poświęcone, podobnie jak wiosenne targi MIPTV,
produkcji, finansowaniu i dystrybucji programów
telewizyjnych i filmów. Impreza skierowana do
producentów, stacji telewizyjnych, dystrybutorów
i agentów sprzedaży oraz firm działających w obszarze mediów cyfrowych. Na MIPCOM spotykają się
osoby odpowiedzialne za zakup i sprzedaż filmów
fabularnych, seriali, formatów, filmów dokumentalnych i animacji.
13–16 października
Cable-Tec Expo 2020
Denver (USA), Denver. Co

Organizowana przez Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) i International Society of
Broadband Experts (ISBE), największa 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 wykorzystać 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.
13–16 października
Hong Kong Electronics Fair
Hongkong (Chiny);
Convention & Exhibition Centre

ZAGRANICA

Jedne z największych
na świecie, Międzynarodowe Targi Elektroniki 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.

12–15 października
Targi MIPCOM 2020
Cannes (Francja)

13–15 października
Broadband World Forum
Amsterdam (Holandia), RAI
Międzynarodowa
konferencja i targi
filmowo-telewizyjne

Światowe Forum Szerokopasmowe jest uznanym
miejscem spotkań dla kadry kierowniczej wyższego szczebla operatorów telefonii stacjonarnej,
LUTY 2020
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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.
21–22 października
NAB Show New York
New York (USA), Javits Convention Center

pozarządowe. Motto
tegorocznego
IGF to „Internet United: otwart y, w o l n y
i niepodzielony internet,
w którym
użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami
bez narażania swojej prywatności”. Impreza odbywa się co roku w innym kraju. Po raz pierwszy jej
gospodarzem będzie Polska.

GRUDZIEŃ
ZAGRANICA

NAB Show New York to doroczne targi poświęcone
najnowszym technologiom telewizyjnym i filmowym, produkcji i tworzeniu treści, postprodukcji,
technikom komunikacji cyfrowej i satelitarnej.
Na targach produkty i usługi prezentuje ok. 300
wystawców.

2–4 grudnia
BakuTel 2020
Baku (Azerbejdżan), Baku Expo Centre

LISTOPAD

✔

Jesienna edycja spotkania
branżowego skierowanego
do lokalnych operatorów
telekomunikacyjnych ISP,
dostawców internetu,
usług telefonii cyfrowej
i telewizji, organizowanego przez Krajową Izbę
Komunikacji Ethernetowej.
* W dniu oddawania numeru do druku konkretna
data i miejsce konferencji nie były jeszcze znane
2–6 listopada
XV Forum Zarządzania Internetem (IGF)
Katowice – Międzynarodowe Centrum
Kongresowe (MCK)
IGF to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas Forum poruszanych jest wiele zagadnień dotyczących zarządzania siecią i jej funkcjonowania, zarówno aspekty prawne, ekonomiczne, jak
i społeczne. W dyskusję włączają się przedstawiciele
rządów, administracji, środowisko akademickie,
środowisko techniczne, biznes oraz organizacje

Azerbaijan International Telecommunications,
Innovations and High Technologies Exhibition and
Conference – 26. edycja największej w regionie
międzynarodowej wystawy i konferencji skupiającej
czołowych graczy na rynku łączności i telekomunikacji. Impreza wspierana przez Ministerstwo
Komunikacji i Technologii Informacyjnych Republiki
Azerbejdżanu.
8–9 grudnia
Video Exchange Streaming
Londyn (Wielka Brytania),
Millennium Gloucester Hotel, Kensington
„Na skrzyżowaniu treści, produktu i technologii” – pod
takim hasłem
odbywać się
będzie konferencja – „Video Exchange Streaming”, poświęcona
usługom strumieniowym.
Coroczne wydarzenie gromadzi nadawców, operatorów telekomunikacyjnych i OTT z całej Europy
i Ameryki Północnej. Konferencja służy nawiązaniu współpracy i zaprezentowaniu rozwiązań
najlepszych zarówno niszowych, jak i globalnych
graczy rynku OTT.

dodatek specjalny
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