
workshop sa uskutoční 8. decembra 2017
medzi 17:00-19:00, prosíme vás o príchod
30 minút pred začiatkom

stretneme sa v priestoroch EY na Žižkovej 9
v Bratislave (Zuckermandel)

workshop je zadarmo, potrebná je len
registrácia cez link nižšie

alebo emailovej adrese: zuzana.dubovska@sk.ey.com. 
Zaregistrujte sa prosím čím skôr, pretože počet miest 
na workshope je limitovaný na 30. V prípade, ak link na
registráciu nefunguje, znamená to, že kapacity sú
naplnené - nebuďte smutné, zorganizujeme podobný
event aj nabudúce.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na nasledujúcej
emailovej adrese: zuzana.dubovska@sk.ey.com

Potom by sme Ťa radi pozvali na náš
workshop organizovaný EIT v spolupráci s
EY, na ktorom Ti úspešné ženy z oblasti 
IT a inovácií predstavia ich každodenný 
život, ich úspechy a pády a víziu do 
budúcnosti.

Príď, bude to skvelé a inšpiratívne!

Si dievča medzi 12 až 18 rokov a

chcela by si sa dozvedieť viac o

svete startupov a inovácií?

“IT je super, budete ho milovať aj Vy”
týmto heslom otvorí svoj životný IT
príbeh Eva Danillová, výkonná
riaditeľka telekomunikačnej
spoločnosti VM Telecom. Rada Vám
porozpráva prečo má IT tak rada a
prečo by ste ho mali mať radi aj Vy.”
Eva sa aktívne venuje aj mentoringu
dievčat. Eva sa spolu s Aj Ty v IT snaží
odstraňovať predsudky voči
technológiám.

Lucia Lalka spolu s Katarínou
Valachovičovou založili firmu GINGERS,
ktorá ako prvá na Slovensku začala tvoriť
komplexné digitálne vzdelávanie vďaka
spojeniu metodiky učenia, dizajnu a
developmentu. Sú autorkami mnohých
e-learningovych kurzov a riešení, ktoré
používajú na vzdelávanie zamestnancov
významné značky v Strednej Európe. Za
svoju prácu niekoľkokrát získali prestížne
medzinárodné ocenenie International
Business Awards za najlepšiu
vzdelávaciu platformu pre klienta.

REGISTRÁCIA

Na workshope sa predstavia:

Lenka Hlinková pracuje ako Project
Manager pre vývoj softvéru a sama sa
nebojí "zašpiniť si ruky" od kódu.
Počas dvoch rokov strávených v
Londýne sa úspešne podieľala na
vzniku inovatívnych mobilných aplikácií
či kreatívnom uplatnení virtuálnej
reality. Aktívne povzbudzuje dievčatá a
ženy do oblasti IT, a to najmä vo
svojich rodných Košiciach.
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