Geek Girls Carrots Szczecin #26 - Carrots in Space!

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
14 czerwca w godzinach 17:30 - 20:00
INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al.Wojska
Polskiego 90, Szczecin
Musk wysłał Teslę w Kosmos - my wysyłamy
Marchewki!
Panie i Panowie przed Wami #26-te spotkanie Geek
Girls Carrots Szczecin, które w całości poświęcone
będzie tematyce kosmicznej :)
Gdzie: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska
Polskiego 90 w Szczecinie
Godz.: 17:30
Rejestracja: https://ggcszczecin26.evenea.pl/
Agenda:
17:30 - Networking
18:00 - 18:10 - Start - Kilka słów od organizatorek
18:10 - 18:35 - Prelegent I
18:35 - 18:45 - Przerwa na ciacho
18:45 - 19:15 - Prelegent II
19:15 - 19:45 - Prelegent III
19:45 - Czas wolny :)

DATY WYDARZENIA

14.06.2018:

Szczeciński Inkubator Kultury
INKU w Szczecinie
Szczecin

Wydarzenie jest bezpłatne, ale prosimy o rejestrację
online!
Dlaczego robimy GGC w Szczecinie?
To miasto ma potencjał i my go dostrzegamy.
Szczecinianie chcą się rozwijać, zdobywać nową
wiedzę, usłyszeć historie o tym, że się da.
Dla każdego ten cel wygląda inaczej. Może to być
zmiana lub rozpoczęcie pracy, która będzie sprawiała
radość, a może to być rozpoczęcie kursu, czy
uczestnictwo w warsztatach, które poszerzą
horyzonty. Chcemy kontynuować to, co dziewczyny
zapoczątkowały w 2012 roku. Od Ciebie zależy czy
wykorzystasz ten potencjał.
Zachęcam do dołączania do lokalnej społeczności
szczecińskich Karotek na Facebooku ;)
➡https://www.facebook.com/groups/435795133122201/?
fref=ts
➡O Geek Girls Carrots
Geek Girls Carrots łączy pasjonatów nowych
technologii. Spotkania odbywają się w wielu miastach
w Polsce, a także zagranicą, m.in. w Niemczech, USA,
Francji, Wielkiej Brytanii, czy Japonii. Misją tej
globalnej organizacji jest promowanie kobiet w IT,
networking oraz samorozwój.
Do społeczności należą programistki, graficzki, project
managerki, startuperki, właścicielki firm, specjalistki
od: mediów społecznościowych, komunikacji w
Internecie, SEO i SEM oraz studentki kierunków
związanych z IT.
HOTMAG - http://bit.ly/GGCSZN_Hotmag
Szczecinblog.pl [Fotorelacja]http://www.szczecinblog.pl/2018/aplikacja-do-byciafit-oraz-wirtualna-rzeczywistosc-geek-girls-carrots-24relacja/
Video u Kasi Pury: https://youtu.be/BQ_t09S-BAc?
t=5m6s
WWW: http://gocarrots.org/
Strona na FB: https://www.facebook.com/ggcarrots/
TT: https://twitter.com/ggcarrots
Instagram: https://www.instagram.com/ggcarrots/
Raport “Kobiety w IT” - premiera! do pobrania:
http://gocarrots.org/women-in-the-it-industry-inpoland%E2%80%A8/
Chcesz się z nami skontaktować? Śmiało pisz na
adres e-mail: szczecin@gocarrots.org lub
bezpośrednio do nas na FB

Aleksandra Misiura
Aleksandra Torbé
Źródło: https://www.facebook.com/InkubatorKultury/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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