Stimată doamnă/ Stimate domnule...,
Doresc să reprezint instituția noastră la conferința anuală Lumea Geospaţială 2018, organizată de
Intergraph Computer Services, în perioada 28-29 iunie, la Hotel Kronwell, Brașov. Sunt convins/ă că
participarea mea la această conferință va ajuta instituția noastră să exploateze la maxim investiția în
soluția geospațială pe care o utilizăm. Prezentările educative, cele de actualizare și atelierele tehnice
prezente în agenda conferinței vor contribui la dezvoltarea mea profesională și astfel eficiența mea în
cadrul companiei va crește.
Iată de ce ar trebui să particip:
 Aici voi afla despre cele mai importante noutăți geospațiale și mai ales despre cele mai recente
soluții implementate în România, în instituții similare cu a noastră, despre inovațiile în
domeniu, despre aplicații noi și cum poate instituția noastră să beneficieze de acestea.
 Voi avea ocazia să particip la seminarii practice și să obțin un certificat important pentru
dezvoltarea mea în domeniul geospațial.
 Va fi un moment potrivit pentru a discuta cu specialiști despre problemele ivite în trecut în
exploatarea sistemelor noastre geospațiale (sau despre cum putem implementa un sistem
geospațial care să eficientizeze fluxurile de lucru din instituția noastră). În cadrul conferinței
vom putea beneficia de consultanță gratuită.
 Voi avea ocazia să interacționez și să discut cu omologi din întreaga țară despre cele mai noi
practici în domeniu.
 Voi afla despre cum pot crește productivitatea departamentului în care lucrez, pentru o mai
bună funcționare în cadrul companiei.
 Voi putea accesa într-un timp relativ scurt un mare volum de informații relevante pentru
domeniul geospațial.

Sondajele de anii trecuți arată că mai mult de 86% dintre participanți consideră foarte folositoare
cunoștințele dobândite și că ar dori să vină din nou la conferința Lumea Geospaţială. Consider că
participarea mea la acest eveniment geospațial ar fi o investiție profitabilă pentru instituția noastră,
iar pentru mai multe detalii despre eveniment, vă rog să consultați www.lumeageospatiala.ro.

Vă mulțumesc anticipat,

