Start
S
însccrieri la OPEN
O
DO
OORS ASSSIST 201
19

Eșști pasionat de
d tehnologi e? Miercuri, 20 martie, de
d la ora 10:000, te invităm
m la ASSIST
Op
pen Doors, cel
c mai maree eveniment organizat de
e ASSIST Softw
tware pentru
u studenții și
sp
pecialiștii IT din
d Suceava! Open Doorss ASSIST este
e un evenimeent complexx menit să
răăspundă curio
ozităților stuudenților și to
otodată, să le ofere o im agine de ana
asamblu asupra
un
nei posibile cariere
c
în do meniul IT prin stagiile de
e practică ofeerite. Tema evenimentul
e
ui
din acest an este una de a ctualitate și intens dezbă
ătută la nive l mondial: „Inteligența
Arrtificială” dessfășurată subb sloganul „FFrom code to
o innovation””.
1. NOUTĂȚI!

‐
‐
‐
‐

3 săli cu
c prezentărri tehnice desfășurate în paralel (Aulaa, E118, E101)
Inform
mații despre AI, AR, Blockkchain, Game
e Developmeent & more (vezi
(
afisul)
Standuri cu proieccte inovative din cadrul ASSIST,
A
în hollul din fața rectoratului
Oportunități de in ternship și angajare
a

2. ÎNSCRIE-T
TE GRATUIT
T: https://as
ssist-software.net/openddoors
Ă PENTRU P
PARTICIPA
ANȚI! Marele
e premiu: 1 x All‐new Ech
ho Show (2nd
d
3. TOMBOLĂ
Geen) – Premiu
um sound an d a vibrant 10.1”
1
HD scre
een

Reezervă‐ți un loc pe https: //assist-software.net/op
pendoors, assigură‐te că îțți confirmi
prrezența la birroul de chec k‐in în ziua evenimentulu
e
ui și intri auttomat în curssa pentru
marele premiu
u.
Înscrierile sunt deschise pâână în ziua evenimentulu
e
ui. Norocosuul câștigător va
v fi extras pe
p
0 martie, în cadrul
c
evenim
mentului Open Doors ASSIST 2019, iaar pentru a fi validat estee
20
neecesar să fie prezent în saală la momentul extragerii de la ora 14:00, din Aula.

De
etalii despre
e eveniment
Faacebook: https://www.faacebook.com
m/events/398
80780943266329/
W
Website:
httpss://assist‐sofftware.net/n
news/open‐d
doors‐assist‐‐2019
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