MEETUPS TECHDAYS
Ao longo dos últimos meses o TECHDAYS
dinamizou, em parceria com as entidades
coorganizadoras do evento, diversas iniciativas de
promoção, das quais destacamos:






Evento Iniciativa SmartCoast – “Turismo
Lazer” realizou-se no passado dia 29 de abril
na Biblioteca Municipal de Ílhavo;
“Smart Spaces Workshop” decorreu a 15 de
junho na Fábrica Centro Ciência Viva e contou
com a presença de oito oradores convidados
de diversas entidades, que abordaram as
diferentes visões e necessidades ao nível da
tecnologia para promoção e desenvolvimento
das Cidades e Espaços inteligentes;
Workshop “5G – O Impacto na Economia
Digital” foi dinamizado no dia 23 de junho de
2016 entre as 14h00 e as 17h30 no
Departamento de Ambiente e Ordenamento
da Universidade de Aveiro e contou com a
presença de Mário Campolargo.
[Ler mais]

TECHDAYS no IEEE WPTC, no WIRELESS MEETING,
no 3º Fórum de Turismo Interno e no Students@deti
A equipa TECHDAYS tem sido presença assídua em
vários eventos de base tecnológica:








WPTC 2016 | IEEE Wireless Power Transfer
Conference, que decorreu nos dias 5 e 6 de
maio, no Centro de Congressos de Aveiro;
5ª edição do Wireless Meeting 2016, que se
realizou no dia 31 de maio, no Convento de S.
Francisco, em Coimbra;
3ª edição do Fórum de Turismo Interno "Vê
Portugal" que se realizou em Coimbra, nos
dias 29 a 31 de maio de 2016, no Convento
São Francisco, em Coimbra;
Students@deti que se realizou no dia 8 de
junho.
[Ler mais]

COMUNICAÇÃO TECHDAYS 2016
A comunicação do TECHDAYS Aveiro conta com a
inestimável colaboração de diversos parceiros da
região de Aveiro, que têm trabalhado em estreita
colaboração com o Município de Aveiro e a
INOVARIA na implementação da estratégia de
comunicação:
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A APP by T&T
Website T&T
[Ler mais]

MARQUE o seu lugar como EXPOSITOR
no maior FÓRUM NACIONAL de TECNOLOGIA
O interesse no TECHDAYS por parte do tecido
empresarial tem sido notório e crescente. É com
agrado que, hoje, já mais de 50 o número de
empresas têm o seu espaço reservado no
TECHDAYS 2016, das quais destacamos: ANACOM,
Wavecom, Visabeira Global, GFI, Amorim
Corticeiras, Geisertech, Imparpower, XML, WithUS,
eNGN
Technologies,
entre
outras.
A organização do TECHDAYS prolongou o
período early-bird para reserva de área
expositiva, até 30 de junho de 2016. Poderá
consultar as condições de participação neste
dossier.
[Ler mais]

