Białystok, 05.09.2018 r.

Spotkanie #LinkedInLocal już 18 września w białostockim centrum konferencyjno –
coworkingowym SoftwareHut!
SoftwareHut jest partnerem pierwszego spotkania #LinkedInLocal w Białymstoku, które odbędzie się w
nowo otwartym Centrum Konferencyjno – Coworkingowym. Już 18 września w jego nowoczesnych
wnętrzach będzie można dowiedzieć się więcej o inicjatywie #LinkedInLocal i spotkać się z osobami ze
swojej sieci kontaktów!
Inicjatywa #LinkedInLocal
#LinkedInLocal to globalna inicjatywa społeczności z portalu LinkedIn, czyli największej platformy do
zawierania kontaktów zawodowych. Ideą tego przedsięwzięcia jest przenoszenie wirtualnych znajomości do
świata realnego. Po to właśnie organizuje się spotkania, na których można poznać osoby ze swojej siatki
kontaktów i nawiązać z nimi prawdziwe relacje. – To świetna inicjatywa, bo pozwala lepiej poznać się z
osobami, z którymi chcemy utrzymywać kontakty zawodowe. Na spotkaniu „twarzą w twarz” łatwiej
wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o współpracy. Z przyjemnością zostaliśmy partnerami tego
wydarzenia – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu SoftwareHut, który sam na portalu LinkedIn ma ponad
7 tysięcy kontaktów.
Nowoczesna przestrzeń do kreatywnych spotkań
Firma nie rzuca słów na wiatr – niedawno otwarcie, a już za chwilę duży event branżowy w centrum
konferencyjnym firmy. Do dyspozycji organizatorów i uczestników spotkania jest prawie 600m2 przestrzeni,
duża sala konferencyjna, a także 4 mniejsze salki przeznaczone do spotkań w mniejszym gronie. Dla
kreatywnych spotkań i wydarzeń nie bez znaczenia jest także nowoczesny sprzęt multimedialny oraz
przestrzeń rekreacyjna.
Spotkanie #LinkedInLocal Białystok odbędzie się 18 września o godz. 18 w Centrum Konferencyjno –
Coworkingowym SoftwareHut, przy ul. Sienkiewicz 110. Zapisy ruszyły już 3 września, a udział w wydarzeniu
jest bezpłatny – wystarczy tylko zapisać się i posiadać profil na portalu LinkedIn. Trzeba się spieszyć – liczba
miejsc ograniczona!

***
W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje się w projektowaniu,
dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy dedykowane i wiele innych) oraz oferuje usługi
szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labs świadczy usługi implementacji oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych
potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań
przetargowych w obszarze usług i produktów IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z zakresu cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu
europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

