"AI & Big Data Congress: technologia, która zmienia biznes w Polsce"
23 i 24 wrześ nia w Arche Hotel Krakowska, w Warszawie odbę dzie się AI & Big
Data Congress. Już po raz jedenasty kongres odpowie na pytania zwią zane z
digitalizacją ,

rozwojem

technologicznym

oraz

ewolucją

polskich

przedsię biorstw. Jesiennej edycji AI & Big Data Congress bę dzie towarzyszył o
Forum Nowoczesnej Produkcji. Industry Tech.
Przewaga dzię ki informacji
AI & Big Data są poję ciami wielowymiarowymi, które wymuszają nowe podejś cie
myś lenia o współ czesnym biznesie. Polskie firmy, w odpowiedzi na postę pują cą
digitalizację , skupiają

się

na rozwią zaniach wykorzystują cych sztuczną

inteligencję , automatyzację oraz przetwarzanie duż ych iloś ci danych. Efektywne
pozyskiwanie i wykorzystanie informacji staje się nieodzownym elementem
dział alnoś ci odnoszą cych sukcesy firm.
Zbliż ają ce się wydarzenie co roku zrzesza najważ niejsze osoby ze ś wiata
biznesu, administracji, mediów i nauki. Podczas dwóch dni, uczestnicy bę dą mieli
szansę na zapoznanie się z najważ niejszymi zagadnieniami zwią zanymi z
postę pem sztucznej inteligencji. Czę ś ć wspólna poruszy tematy zwią zane
mię dzy innymi z transformacją

przedsię biorstwa, nowymi moż liwoś ciami

wykorzystania danych w zwią zku z rozwojem technologii 5G oraz zwię kszeniem
funkcjonalnoś ci przemysł owego IoT przy uż yciu Big Data.
Zarówno pasjonaci AI, jak i Big Data znajdą szeroki wybór interesują cych tematów
w trakcie 11. edycji AI & Big Data Congress. Agenda wydarzenia został a
przygotowana przez Radę Programową zł oż oną z prezesów najwię kszych
spół ek ze strategicznych branż , które uż ywają nowoczesnych technologii dla
uzyskania dodatkowych przewag kompetencyjnych. Trzy gł ówne zagadnienia
wyszczególnione w programie skupiają

się

na business transformation w

kontekś cie cross-sektorowym, customer analytics & AI Marketing w strategii B2C
oraz bezpieczeń stwie i prywatnoś ci. Debaty z udział em ekspertów oraz
przedstawicieli

biznesów

przybliż ą

wyróż nione

tematy

w

kontekś cie

wykorzystania sztucznej inteligencji w budowaniu przewagi konkurencyjnej,
skutecznych sposób robotyzacji oraz wykorzystaniu AI do personalizacji
komunikacji

z

klientem.

Nie

zabraknie

takż e

tematów

zwią zanych

z

cyberbezpieczeń stwem, mechanizmami analizy behawioralnej oraz kwestii
wł asnoś ci danych. Poszczególne elementy agendy zostaną rozwinię te przy
uż yciu case studies i praktycznych use case’ów. Uczestnicy bę dą też mieli
moż liwoś ć

uczestnictwa w dynamicznych sesjach round tables.Dyskusje

prowadzone w wą skim gronie z udział em ekspertów stanowią doskonał ą
okazję networkingu i wymiany doś wiadczeń .
“Dla mnie najciekawszym aspektem AI & Big Data Congress jest szerokie spektrum
róż nych praktycznych zastosowań , implantacji

sztucznej inteligencji. Mieliś my

okazję zobaczyć bardzo róż ne case’y i wypowiedzi róż nych praktyków. To jest coś ,
co dla mnie najbardziej poszerza horyzonty. Jest to też okazja do networkingu
branż owego i nawią zania nowych kontaktów, na co również liczę .” -Maciej
Maliszewski, Head of Bots, K2Bots.AI
Kongres

jest realizowany w ramach dział alnoś ci MMC Polska, firmy

organizują cej prestiż owe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe
dedykowane specjalistom, kadrze menadż erskiej oraz zarzą dom firm.
Wszelkie informacje na temat AI & Big Data Congress moż na znaleź ć za
poś rednictwem oficjalnej strony kongresu:http://bigdatacee.com/ oraz profili
społ ecznoś ciowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

