Calendarul celor mai importante conferinte din sfera
SmartFarming, IT, Telecom, Automatizari industriale,
Telemedicina si Smart city
2020 a fost un an dificil despre care vom citi în cărţile de istorie. Dar atât viaţa cât şi
economia merg înainte, iar pentru a depăşi urmele lăsate de pandemie, avem nevoie
de o mobilizare exemplară ca să facem din 2021, pur şi simplu un an mai bun. Datele
statistice arată că numeroase domenii de activitate au recuperat în ultimul trimestru,
iar România are toate şansele să revină la ritmul de creştere.
Vă facem cunoscute planurile noastre pentru 2021, pentru ca împreună să identificăm
cele mai evidente oportunităţi de colaborare şi inovare.
Iată agenda ITS Events Management:
24 martie: Digitalizarea în agricultură (100% online). Atât dezvoltarea Agriculturii
românești, cât şi alinierea la Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene nu sunt
posibile fără tehnologie şi transformare digitală. Este un proces de durată, cu decalaje
mari între jucători, însă este singura metodă prin care fermierii romani îşi pot creşte
profitabilitatea şi totodată oferi alimente sigure, de calitate şi prietenoase cu mediul.
În lipsa forţei de muncă, doar tehnologia îi poate ajuta pe fermieri să producă mai mult
cu mai puţine resurse. Drone, utilaje agricole autonome, sisteme inteligente de
management, date captate de senzori, lanţuri eficiente de distribuţie… tehnologia este
deja disponibilă, important este ca fermele să înţeleagă avantajele şi să le aplice.
15 aprilie: Ziua Comunicaţiilor (format hibrid). Un eveniment care nu mai are nevoie
de prezentare. Cea de-a XXV – a ediţie va păstra formatul introdus în 2019 şi aceleaşi
standarde ridicate în selecţia vorbitorilor şi subiectelor. Domeniul este atât de dinamic
încât o prefigurare a tematicii este aproape imposibilă în actualul context socio-politic.
20 mai: RAILF – Eveniment pentru Automatizări şi Instrumentaţie, roboţi industriali,
echipamente de laborator, IoT.
Un eveniment cu vechime, reintrodus în portofoliu ITS Events Management, fiind cel
mai important târg de profil din România, vârful de lance în domeniul automatizărilor
industriale, unde vizitatorii au oportunitatea evaluării celor mai noi tehnologii.
Au trecut aproape 100 de ani de la revoluţia începută de Henry Ford, iar omenirea încă
nu a automatizat tot ceea ce poate fi automatizat. În ultimii ani însă evoluţia a fost una
uimitoare. Este suficient să urmărim demonstraţiile roboţilor sau coboţilor de
generaţie nouă pentru a înţelege că s-au aliniat toţi factorii necesari pentru ca
automatizarea să devină baza în orice activitate industrială.

21 octombrie: SCoR 2021 Ediţia a VII-a a Smart Cities of România îşi păstrează
abordarea tematica şi dorinţa de a aduce la aceeaşi discuţie beneficiari, furnizori,
consultanţi şi reglementatori, pentru că din acest creuzet să descoperim cele mai utile
soluţii şi să conturăm cele mai bune practici. Transformarea digitală a spaţiului public a
început, indiferent dacă vorbim despre autorităţi locale sau centrale, important este să
păstrăm ritmul şi să gândim pe termen lung.
25 noiembrie: Telemedicina – Medicina viitorului
Pandemia ne-a învăţat că uneori să fii aproape nu înseamnă să fii lângă. Carantina şi
distanţarea fizică au făcut ca telemedicina să evolueze mult în 2020, dar totodată neau aratat cât de utilă poate fi. Ecosistemul de healthcare din România are nevoie de
telemedicină pentru a umple găurile provocate de lipsa de personal şi echipamente
performante. Recenta Declarația de la Berlin pentru o Societate Digitală pune accent
pe sănătatea oamenilor şi echilibrul vieţii. Telemedicina este cea mai simplă cale
pentru ca orice persoană să aibă acces la servicii medicale sigure şi de calitate.
Telemedicina reduce costurile şi permite o comunicare rapidă şi eficientă medicpacient-aparţinători, cu rezultate terapeutice semnificative.

Vă aşteptăm alături de noi pe acest drum, avem evenimente şi parteneriate noi, iar
ȋmpreună să depăşim obstacolele economice şi să învingem pandemia. Avem toate
şansele ca 2021 să fie pur şi simplu un an mai bun.
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