
Használatra kész PropTech innovációk bemutatása az IBM és Technopolis 
Innovation Center közös szervezésében.

Dátum : 2018. június 12.
Helyszín : IBM Budapest Lab, Budapest, Andrássy út 39

Szeretettel meghívjuk rendezvényünkre, ahol integrált létesítménygazdálkodással és ingatlanüzemeltetéssel 
kapcsolatos technológiai innovációk kerülnek bemutatásra. Segítségükkel valós adatok alapján 
üzemeltethetők a létesítmények, akár környezettudatosabban, jobb energiahatékonysággal is.
Az IBM és a Technopolis Innovation Center közösen olyan innovatív technológiákat fejlesztő cégekkel mű-

ködik együtt, akiknek a termékei már kézzel foghatók - és ezekkel a termékekkel szeretnének gyors, akár 
nemzetközi fejlődésbe kezdeni. Ennek egyik lépése a termékek nagyvállalati szférában fellelhető  partnerek 
számára történő  bemutatása.

Az IBM technológiával, kapcsolatrendszerrel, valamint üzleti tanácsadással segíti ezen cégeket, míg a 
Technopolis Innovation Center üzletfejlesztési tevékenységgel és nemzetközi kapcsolatrendszerrel 
támogatja a feltörekvő  vállalkozásokat.

A kezdeményezés keretein belül olyan partnereket üdvözölhetünk, mint a K&H Bank, a Budapest Airport, a 
T-Systems, a KPMG és a SelectUSA program keretében az Egyesült Államok Nagykövetsége. 2018 
márciusától már 11 vállalkozás vesz részt az első  hat hónapos ScaleZone programban.

A ScaleZone mostani rendezvénye az úgynevezett PropTech, azaz az integrált létesítménygazdálkodással 
és ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos technológiai innovációk témakörével foglalkozik. Vendégeinket méltó 
környezetben, az IBM Budapest Lab nemrégiben kialakított közösségi terében, a Párizsi Nagy Áruház 
gyönyörűen felújított báltermében várjuk.

Program:

 14:00 - 14:15 Üdvözlés és a ScaleZone program bemutatása - Elő adó: Pongrácz Ferenc IBM
          Magyarország, üzletfejlesztési igazgató

14:15 - 14:40 PropTech trendek és újdonságok - Elő adó: Dr. Lovas Tamás – oktatási dékánhelyettes,
         egyetemi docens BME

14:40 - 15:40 OrthoGraph: Valós épületmodell mindig kéznél - Előadó: Korbuly Ádám OrthoGraph CTO
15:40 - 15:50 Kávészünet
15:50 - 16:05 Digitalzáció a létesítménygazdálkodásban - Dr. Sik András a Lechner Tudásközpont Térbeli    

         Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője
16:05 - 16:25 Energrade: innováció az energia használat optimalizálásában - Elő adó: Kocsis Frigyes
16:25 - 16:40 IBM Mesterséges intelligencia a PropTech-ben - Előadó: Rada Ferenc, Solution IT

         Architect, IBM Innovációs Központ vezető
 16:40 - 17:30 Networking és állófogadás 
 
Regisztráció:”https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp312.nsf/Registration.xsp?openform&seminar=4DFFJ3OE&locale=en_ZZ”

https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp312.nsf/Registration.xsp?openform&seminar=4DFFJ3OE&locale=en_ZZ

