Training intensiv gratuit pentru profesioni&#537;tii IT&C - RONUA Codecamp 5
Participan&#539;ii vor veni cu laptorurile proprii &#537;i vor asista la prezentarea unor noi concepte în tehnologiile Windows Phone 8 si Windows 8.
De asemenea vor urma sub îndrumarea Oanei &#537;i lui Arthur Csertus laboratoare practice de tip hands-on. Costul instruirii în tab&#259;ra de
programare este ZERO, taxa de participare acoper&#259; doar cazarea, masa, chiria s&#259;lii de curs &#537;i b&#259;uturile din timpul pauzelor
pentru care se emit contract &#537;i factur&#259;. AXTI a ob&#539;inut pre&#539;uri convenabile pentru pachetele de cazare. Pentru pre&#539;ul
unui sejur la munte, beneficiezi &#537;i de instruire tehnic&#259; într-un ambient colaborativ. Pentru mai multe detalii referitoare la codecamp-ul
RONUA, vizita&#539;i site-ul nostru. Companii care au optat pentru codecamp-ul RONUA-AXTI pân&#259; acum: OCE Software, Visma Software,
NetBridge Development, Netbridge Services, Pentalog INET, SIEMENS VDO Automotive, Business Logic System, Endava Cluj, Endava Chisinau,
Arhimedes, TEAMNET International, SIVECO Romania, TECHTEAM AKELA, SOFTVISION, Dynamic Ventures, STAR STORAGE, SISTEC SBSOL,
RECOGNOS România , SIEMENS PSE, ECRM, ELECTROLUX România, ASOC ONG HUMAN INFO, AUDICON, SPECTRA COMPUTERS, GFK
România, Ship Management, Vivendi, ISBC, Siemens, SITI, Atlas Systems, Secure Soft, &#537;i al&#539;ii. Organizator Claudia Rahaian
0722683572

About the Author
== Despre RONUA.RO == RONUA (www.Ronua.ro) este o comunitate tehnic&#259; din România adresat&#259; dezvoltatorilor .NET Framework.
RONUA.RO este singura comunitate din România care se adreseaz&#259; specific nevoidlor dezvoltatorilor .NET. RONUA.RO prin organizarea de
evenimente locale cu participare gratuit&#259; având drept tematic&#259; tehnic&#259; „.NET Framework” privit ca fenomen, platform&#259; &#537;i
tehnologie. Adresa web la care te po&#539;i înregistra în comunitate este www.ronua.ro. Numai a&#537;a po&#539;i fi la curent cu ultimele
nout&#259;&#539;i &#537;i evenimente ale comunit&#259;&#539;ii locale de „.NET Framework”. == Despre AXTI == Asocia&#539;ia Exper&#539;ilor
în Tehnologia Informa&#539;iei (AXTI) este o asocia&#355;ie înfiin&#355;at&#259; conform O.G.26 din 30 ianuarie 2000, având caracter
independent, neguvernamental, apolitic &#351;i nonprofit. Asocia&#355;ia a ap&#259;rut din necesitatea existen&#355;ei unei entit&#259;&#355;i
juridice legale pentru organizarea activit&#259;&#355;ii primei comunit&#259;&#355;i tehnice a profesioni&#537;tilor dezvoltatori software din
România RONUA (ROmanian .NET User Association). Ulterior alte patru comunit&#259;&#539;i au prins contur &#537;i s-au cristalizat în
spa&#539;iul online românesc: CODEXPERT.RO (C++), RASA.RO (arhitec&#539;i), DBODev (dezvoltatori Data Access Layer).Adres&#259; web:
http://axti.ro/desprenoi.aspx Cite&#537;te mai mult: Training intensiv gratuit pentru profesionistii IT&C - RONUA Codecamp 5
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