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Eindhoven – Dit evenement dat op 8 juni wordt gehouden geeft
inzicht in de zich snel ontwikkelende markt die ons worden geboden
door het Internet of Things (IoT), op gebied van nieuwe technologie
en haar toepassingen. Aandachtspunten zijn data centra, 5G,
Cloud/fog computing, security, big data en kunstmatige intelligentie
ondermeer toegepast bij machinaal leren.
Deelnemers aan The Internet of Things Event zijn vooral de
professionele eindgebruikers zoals; service providers, hard- en
software fabrikanten, telecom operators, system integrators en vele
anderen. Daarnaast ook leidinggevers van bedrijven die kennis willen
opdoen over hoe de leidende partijen in de markt hun ervaringen en
inzichten gebruiken om te concurreren. Enige van de sprekers zijn;
directeur Stijn Grove Dutch DatacenterAssociation als keynote
speaker, Mario Drobics AIT Austrian over betrouwbare IoT voor
industriële toepassingen, Ed Zalmstra over IoT achter de schermen en
prof. dr. Ben van Lier over de Vierde Industriële Revolutie.
Voor meer informative over het Internet of Things Event, bezoek
www.iotevent.eu

Jakajima
Jakajima is de matchmaker voor innovators in de high tech industry,
van 3D printing tot Internet of Things en van drones tot health tech.

Zij organiseren deze activiteiten die innovators van verschillende
gebieden en professies samen brengen. Zodat ze ondernemende
innovaties tot bloei kunnen brengen en nieuwe samenwerkingen,
produkten en/of diensten ontwikkelen.
Ga op internet! Wordt geïnformeerd over de conferentie en blijf op de
hoogte van het laatste nieuws over Internet of Things. Meld u aan
voor het LinkedIn forum en de discussie op Twitter @iotevent.

Media Accreditatie
De organisatie staat open voor vragen van de pers. Geaccrediteerde
verslaggevers kunnen de conferentie bijwonen en interviews met de
sprekers regelen.
Pers accreditatie dient voorafgaand aan de conferentie te worden
geregeld. Toegang is mogelijk voor verslaggevers met een perskaart
of een schriftelijke verklaring van de redactie waarvoor zij werken.
Om in aanmerking te komen voor pers toegang, vul this form in of
neem contact op met Esther Wendrich. Zij is bereikbaar op
e.wendrich@jakajima.eu of op +31 620008576.

