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IX. Polish Outsourcing Forum w Niemczech

W czwartek (24.04) w Berlinie odbywa się IX Polish Outsourcing Forum
 prezentujące polski potencjał IT dla rynków niemieckojęzycznych. W tym
 prestiżowym wydarzeniu uczestniczy Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
 oraz przedstawiciele firmy Atos IT Services.

Forum jest organizowane przy wsparciu Deutscher Outsourcing Verband (Niemieckiego
 Stowarzyszenia Outsourcingu) oraz pod patronatem medialnym Outsourcing-Journal,
 OutsourcingPortal i Magazynu Outsourcing&More. Forum to wydarzenie, podczas którego
 organizowane są panele dyskusyjne, prezentacje i spotkania networkingowe. Bydgoska
 Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje Miasto Bydgoszcz aktywnie uczestnicząc w sesji
 „Polska - najlepsza europejska lokalizacja nearshoringowa na usługi ITO”. 

 

 Polish Outsourcing Forum w Niemczech to doskonałe połączenie merytoryki, wiedzy,
 doświadczenia, promocji i budowania nowych kontaktów międzynarodowych. Do współpracy
 przy realizacji Forum zaproszono Miasto Bydgoszcz oraz inne polskie miasta, m.in. Łódź,
 Poznań, klastry ICT, dostawców usług, instytucje badawczo-rozwojowe i przedstawicieli
 sektora ICT i R&D.  

 Cykl konferencji Polish Outsourcing Forum, jest nieprzerwanie organizowany od roku 2005.
 Do roku 2012 Fora organizowane były w Polsce i prezentowały najnowszą i najważniejszą
 problematykę związaną z branżą outsourcingu na świecie, gromadząc najważniejsze
 osobowości branży nowoczesnych usług dla biznesu z Polski, Europy i świata. W roku 2013
 po raz pierwszy Forum zostało zorganizowane poza granicami Polski, a jego celem było
 zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego naszego kraju dla sektorów BPO (Outsourcing
 Procesów Biznesowych). 

 POKAŻ WIĘCEJ FILMÓW 

multimedialna BYDGOSZCZ

   "Majówka z Polską"

   Gość specjalny STERU NA BYDGOSZCZ 2014

   Zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej pt.
 "#miastoEuropa"!

   2 maja Urząd Miasta nieczynny

   Aktywny w szkole – twórczy w życiu

    zobacz również

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
 Komorowski zaprosił bydgoszczan do akcji “Majówka z
 Polską” i radosnego świętowania 2 i 3 maja.

Kapitan Piotr Kuźniar, dowódca jachtu Selma
 Expeditions, laureat wyróżnienia honorowego w
 ramach konkursu „Rejs Roku 2013” i laureat finału
 rankingu magazynu „Wiatr” pod nazwą „Żeglarz Roku”
 będzie gościem honorowym tegorocznej edycji
 Festiwalu „Ster na Bydgoszcz”.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
 Bydgoszczy serdecznie zaprasza uczniów wraz z
 nauczycielami do wzięcia udziału w Grze Miejskiej pt.
 „#miastoEuropa” popularyzującej 10. rocznicę
 członkostwa Polski w UE.

Informujemy, że 2 maja (piątek) br. Urząd Miasta
 Bydgoszczy będzie nieczynny.

W ramach projektu „Aktywny w szkole – twórczy w
 życiu” uczniowie liceów ogólnokształcących, biorących
 udział w projekcie mają możliwość wzięcia udziału w
 stażu zawodowym u pracodawcy.
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