Cu sprijinul:

Transformarea digitala prin telecomunicatii
Expo-conferința “Ziua Comunicațiilor" este un eveniment de tradiție ajuns la
cea de-a 21-a ediție. Evenimentul este patronat de domnul Eugen Preotu si
organizat de ITS Events Management, cu sprijinul Ministerului Comunicatiilor
si pentru Societatea Informațională, al Comisiei Uniunii Europene, ANCOM și
ITU și reunește reprezentanți de vârf ai instituțiilor publice din sectorul de
telecomunicații, operatori telecom și furnizori de soluții de comunicații,
precum și companii de top din IT&C, fiind cadrul în care decidenții discută
despre piață, tendințe și probleme, căutând soluții pentru accelerarea
dezvoltării.

Ziua Comunicaţiilor a
devenit începând cu ediţia 2015
un eveniment care integrează
tendinţele din principalele
sectoare tehnologice şi pune
bazele unei colaborări mai
strânse între ITC și economia
reală. În premieră, Ziua
Comunicațiilor a propus o
structură bazată pe sesiuni
multiple care acoperă
principalele tendinţe curente:
norme și reglementări, produse
și servicii de comunicații,
echipamente și platforme, soluții
și servicii IT, securitate,
ecommerce etc. Nevoia de
educație și diseminare a
informațiilor rămâne critică,
misiune asumată de domnul
Eugen Preotu, fondatorul și
promotorul conferinței Ziua
Comunicațiilor, încă din 1996
când a avut loc prima ediție. În
decursul celor două decenii, Ziua
Comunicațiilor a devenit un
reper al industriei ITC și un brand
în sine, recunoscut local și
internațional.

ZCOM conectează mediul IT&C cu economia reală

Ziua Comunicatiilor in 2016

Prin prezenta celor peste 700 de participanți, reprezentând 20 de verticale industriale, cea de-a 20-a editie a
inregistrat o audienta record, demonstrandu-si inca o data statutul de reper de excelenta al industriei IT&C
locale si a reunit jucatori cheie la nivel decizional din peste 20 de ramuri: TELECOM, IT, Comert Electronic,
Energie, Securitate, Banci, Auto, Transport, Guvernamental, Ambasade, Media (ziaristi), Electronice,
Consultanta, Servicii, Sanatate, Educatie, Retail, Constructii, Mediu, Lemn/Mobila, Vinuri, Turism.
810 participanți,
reprezentând 20 de
verticale industriale

•

peste 100 de companii
internaţionale si locale
invitate

•

45 de vorbitori
români și străini

•
•
•
•

În premieră, Ziua Comunicațiilor a adoptat o structură nouă,
cu paneluri distincte dedicate dialogului între mediul
legislativ, operatorii de telecomunicaţii, furnizorii de
infrastructură şi dezvoltatorii de software şi securitate.
Complementar, conferinţa a găzduit şi trei sesiuni paralele de
ateliere practice pe domenii precum: Infrastructură de
telecomunicaţii, Securitate, IoT şi Smart City.
27 premii oferite la tombola
22 de asociații profesionale, antreprenoriale și patronale;
15 parteneri media
25 de companii participante in conferinta si expozitie

Structura
editiei
2017

Transformarea digitala prin telecomunicatii
Deschidere oficiala: Interviu MCSI si ANCOM.
Noi facem Romania digitala. Dezbatere cu operatorii telecom
Revolutia tehnologica in telecom. Prezentari tematice furnizori
telecom
ZCOM Workshop
IoT - Oportunitati intr-o lume conectata
Securitate - Keep your business safe
Infrastructura - Upgrade your network and your datacenter
Cloud computing
ZCOM IoT Expo

TELECOM
IT
Comert Electronic
Energie
Securitate
Banci
Profilul
vizitatorului Auto
Transport
Guvernamental
Ambasade
Media (ziaristi)
Electronice
Consultanta
Servicii
Sanatate
Educatie
Retail
Constructii
Mediu
Lemn/Mobila
Vinuri
Turism

De ce sa participi la Ziua Comunicatiilor?

Fiți la curent cu ceea ce
contează în tehnologie

Stabiliți noi contacte,
descoperiți noi oportunități

Accesați un nivel de
expertiză superior și
experiențe reale

Luați pulsul concurenței

Consolidați-vă poziția, rafinați-vă
mesajul

Tombola

Degustare
de vinuri

Dezbatere
plenara

20 de ani de
excelenta in
comunicatii

Participanti 2016

Parteneri media si Asociatii profesionale
2016

Va multumim!
Eugen Preotu
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