
Choć sezon letni nie słynie z hucznych zapowiedzi oraz głośnych realizacji to w naszym biznesie ciągle się dzieje.

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.
 

PRZYJACIELE TECHMO!
Choć sezon letni nie słynie z hucznych zapowiedzi oraz głośnych realizacji to w naszym biznesie ciągle się
dzieje. W ostatnim czasie:
✔   byliśmy na konferencji branżowej
✔   podpisaliśmy nową umowę partnerską
✔   a jednej z naszych pracowniczek napisała... książkę fantasy! 😮

O wszystkim przeczytacie poniżej Zaczynajmy!

 

INTELIX NOWYM PARTNEREM

Ta śląska spółka z 20-letnim doświadczeniem specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu niestandardowych

rozwiązań wspierających obsługę klienta. Firma w swoim portfolio oferuje również szereg usług związanych

z audytem telekomunikacyjnym czy doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów. 

W najbliższym czasie, z wykorzystaniem technologii

Techmo, planuje automatyzować obsługę interesanta

w sądach. Wkrótce podamy więcej szczegółów :)

STRONA FIRMY

 

O BIZNESIE Z KODA BOTS

Firma Koda Bots uczestniczyła w szkoleniu dla Partnerów na temat produktów Techmo. Michał Wątor,

Business Developer, przybliżył naszą ofertę biznesową i rynek technologii głosowych oraz przykłady

wdrożeń.

Część warsztatowa polegała na symulacji wycen i

analizie środowiska pod kątem kierunków wspólnego

działania. Bardzo dziękujemy za spotkanie, ciekawe

dyskusje i dobrą atmosferę.

STRONA FIRMY

 

BYLIŚMY NA TARGACH MWC

Na jednych z największych na świecie targów innowacyjności - MWC w Barcelonie, Techmo prezentowało

swoje rozwiązania. Pierwsza od dawna nie wirtualna impreza, potwierdziła starą zasadę, że kiedy Polacy

chcą spokojnie porozmawiać o biznesie, powinni spotkać się za granicą 🙂 Wydarzenie przyniosło też wiele

ciekawych kontaktów międzynarodowych. Będziemy Was informować o ich owocach. 

Udział w targach był częścią projektu Małopolska Startup Rocket, za zaproszenie dziękujemy Economic

Accelerator.

STRONA WYDARZENIA

 

RAPORT TECHMO CZERWIEC

Już jest - Raport Rynkowy Techmo. 

To wybór najciekawszych newsów z branży głosowej w Polsce i na świecie. Tradycyjnie najpierw trafia do

Partnerów Techmo, a dziś - do wszystkich zainteresowanych branżą voice. Możecie tam przeczytać m.in. o

zastosowaniu i fałszowaniu biometrii głosowej, zmianach w Unima 2000 oraz planach na automatyzację

według „Nowego Ładu”.

RAPOR TECHMO CZERWIEC

 

WSPIERAMY AI W MEDYCYNIE

Na początku lipca odbyło się spotkanie stowarzyszenia

“Sztuczna Inteligencja w Medycynie”. Celem inicjatywy jest

zebranie specjalistów z różnych dziedzin i przedstawicieli wielu

środowisk, aby wspierać zastosowanie nowych technologii w

leczeniu. Jesteśmy zaszczyceni, że prezes prof. Bartosz Ziółko

współuczestniczy w projekcie, a doświadczenie Techmo może

pomóc w cyfryzacji polskiej służby zdrowia.

STRONA STOWARZYSZENIA

 

LEKTURA NA LATO

Patrycja Świeczkowska – specjalistka od machine learningu,

językoznawca komputerowy, japonistka, doktor nauk

humanistycznych i informatycznych, w Techmo od blisko

roku, napisała powieść… fantasy! 

„Hasta Mante: Naznaczeni” to historia o rodzeństwie

uwikłanym w cudzą wojnę w obcym, fantastycznym świecie.

Wciąga i zaskakuje, więc już wiemy, jaką lekturę wybierzemy

na wakacje. Patrycji gratulujemy wielu talentów 🙂 

Książka do kupienia tutaj, z imienną dedykacją od autorki

LINK DO SKLEPU

 

DZIĘKUJEMY!

To tyle w lipcowym newsletterze Techmo. Po więcej informacji wpadajcie na nasze kanały społecznościowe,
szykuje się fajny konkurs! 
A wczasowiczom życzymy udanych wojaży urlopowych :)

Trzymajcie się i do następnego!
Ekipa Techmo

   www.techmo.pl
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