
 

Vídeň v květnu láká na vývojářskou konferenci 

"WeAreDevelopers" 2017 

 
Dvoudenní konference "WeAreDevelopers" od 11. do 12. května 2017 ve 

Vídeňské Marx Halle 

 

11. a 12. května 2017 se ve Vídni sejdou vývojáři a IT manažeři ze střední a východní Evropy na 

třetím ročníku konference "WeAreDevelopers" 2017. Přilákat má dvoudenní konference až dva 

tisíce IT specialistů, softwarových a webových vývojářů, vývojářů mobilních aplikací, manažerů 

z oboru IT i mezinárodní CTO. Konat se bude konference ve Vídeňské Marx Halle, která 

účastníkům poskytne prostor o rozloze 7 000 metrů čtverečních, tedy největší "hřiště" pro vývojáře 

v Evropě. 

 

Iniciátory konference jsou Sead Ahmetovic a Benjamin Ruschin, dva vývojáři, kteří tvrdí, že po léta 

stáli vývojáři vždy jen v pozadí všeho dění, zatímco si jejich kolegové z oddělení marketingu užívali 

pozornosti na výsluní. Konference "WeAreDevelopers" má nabídnout vývojářům z celé střední 

a východní Evropy možnost se oslavit,  vzájemně se inspirovat a podpořit. Zatímco předchozí dva 

ročníky konference byly čistě "rakouskou" záležitostí, ročník 2017 cílí i na zahraniční publikum 

a míní prezentovat Vídeň mimo jiné jako technologický hub.  

 

Tématicky se bude konference věnovat obzvláště vývoji webových stránek a aplikací, vývoji 

mobilních aplikací a softwaru, virtuální realitě, IoT, rozšířené realitě, robotice, big data, IT 

bezpečnosti, umělé inteligenci a vývojářským platformám.  

 

Program nabídne trendy z oblasti vývoje webových a mobilních aplikací, roundtable diskuze 

s experty, interaktivní workshopy pro vývojáře, prezentace nových technologií, soutěže v kódování 

či jiné networkingové akce. Kromě již zmíněného programu nabídne konference mezinárodním 

CTO a IT manažerům z největších průmyslových a technologických koncernů dvoudenní platformu 

pro know-how transfer v oblasti technologických inovací. 

 

Předprodej vstupenek na konferenci již začal, přičemž cena vstupenky zájemce vyjde na 199 eur. 

V rámci předprodeje se vstupenky prodávají za first-minute cenu 59 eur. Zadáním kódu 

EUROCOMM-CZ získáte vstupenky se slevou 20 %. Sleva se vztahuje na všechny kategorie 

vstupenek. 

 

Více informací o konferenci "WeAreDevelopers" získáte na www.wearedevelopers.org  

 

Foto k TZ: (c) Katharina Schiffl/ na fotografii Sead Ahmetovic, Thomas Pamminger, Benjamin 

Ruschin a Markus Wagner. 
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Kontakt 
Markéta Spěváčková 
Zahraniční kancelář města Vídně 
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 
 
T +420 257 225 395 

http://www.wearedevelopers.org/


 

M +420 776 463 334 
E spevackova@eurocommpr.cz 
W www.eurocommpr.cz 
 
O nás 
Zastupitelstvo města Vídně pověřilo společnost Eurocomm-PR, podnik spadající pod Wien 
Holding, zahraniční komunikací vídeňské městské správy. Zahraniční kanceláře města Vídně 
vznikly kromě Prahy i v Bělehradě, Budapešti, Krakově, Lublani, Sarajevu, Sofii a Záhřebu. 
Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. 
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