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n rezent Bucureștiul găzduiește o multitudine de festivaluri
manifestări de toate genurile dar ncă nu e istă un eveniment organizat
de studenți care să devină realmente re er care să ună orașul e harta
marilor evenimente.
aloarea adăugată a roiectului constă n integrarea dimensiunii
futuriste care să ermită u licului acces la e eriențe și tehnologii
inovative și creative ale viitorului Pe termen lung ne dorim ca roiectul
să devină un s ațiu comun entru entertainment de calitate și dis la al
inovației și g ndirii creative n tehnologia viitorului
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Proiectul se adresează u licului educat interesat de e eriențe de
calitate dar și de un roces continuu de evoluție ersonală Un
eveniment entru oameni smart cura oși care se visează trăind n lumea
lui lon us
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Profil artici anți ti
eneral
ccess muzică gadgets devices
apps, mari consumatori de online,
fashion festivaluri trending
activities.
Profil artici anți ti
P factori
de decizie n gru urile lor
loggers vlogers cele rities to
management re rezentanți ai
asociațiilor studențești din țară și
din lume.

ehnologia o folosim atunci c nd muncim dar și c nd
ne odihnim oriunde și oric nd ne face viața mai ușoară e
satisface toate nevoile untem ncon urați de tehnologie la
fiecare pas.
ehnologia a condus la evoluția s ectaculoasă a
agriculturii care roduce o cantitate mai mare de hrană
entru omenire ezvoltarea ingineriei și a arhitecturii a
făcut osi ilă construcția unor clădiri mai solide
ehnologia a făcut să evolueze a solut toate industriile
a urmare mediul de afaceri a crescut și el cre nd mai
multe o ortunități de carieră voluția tehnologiei a condus
la dezvoltarea unor modele mai noi și mai ra ide de
trans ort și de comunicare

NE-A SCHIMBAT

Avem
nevoie
de

licațiile tehnologiei au dus n zone greu de
crezut domeniul cercetării n zone recum genetica sau
e lorarea s ațiului e traterestru om uterele și
internetul sunt peste tot! Au schimbat fiecare sector al
vieții fie că e vor a de medicină turism educație sau
entertainment.
ehnologia a atins fiecare as ect al vieții noastre
făc ndu l mai ușor mai un mai diferit

NE-A SCHIMBAT

Avem nevoie de COMUNICARE.
i de comunicare.
Din fericire, comunicarea nsăși a fost redefinită de tehnologie iar acum
rinci iul du ă care funcționăm e sim lu
u ești e rețelele sociale nu
e iști
oluția stă așadar și de data asta tot n tehnologie ar marele avanta al
Politehnicii și al studenților ei este că ei fac tehnologia re uie doar
să lase și restul lumii să afle

COMUNICARE

FOCUS
tudenții Politehnicii vor contri ui cu roiecte ro rii la rocesul de
decor fizic outdoor și la logistica digitală necesară organizării e
gadgeturi și a licații asociate roiectului tururi virtuale e erimente
digitale tehnologie inginerie creativitate artă
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ntr un s ațiu care generează azi trenduri entru viitor incinta
Politehnicii alegem cele mai im ortante 6
și
structurăm ariile evenimentului conform rofilului fiecăreia dintre ele

MECANISMUL CONCEPTULUI
m de s ațiu fizic
ațiu digital și realitate virtuală fără limite
ediu și sustena ilitate

SCOPUL
SCOPUL este să declanșăm un ti de interacțiune cu care vizitatorii sunt
de a familiarizați din mediul online adecvat rofilului lor și care să ună
n valoare toate resursele generate de Universitatea Politehnica ntr un
mod adaptat nu doar obiceiurilor actuale de consum, ci (mai ales)
viitorului.
De altfel, sunt chiar canalele prin care se va derula campania de
regătire și comunicare a evenimentului cu cel uțin 6 LUNI ÎNAINTE,
astfel nc t cele zile de eveniment să devină de fa t s ațiul fizic n
care se descarcă rezultatele unui
U
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Post event
follow-up

ealizare și su ort roiecte
c știgătoare
onsolidarea și creșterea
comunității
Pregătirea evenimentului
din 2021.
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•

LinkedIn este o rețea de socializare orientată s re s ațiul
rofesional carieră și afaceri
n consecință LinkedIn rea va fi zona de interacțiune rofesională
cu toate e ecuțiile e care le ermite
o hunting ead hunting
nternshi mentorat și consiliere
or sho s de dezvoltare ersonală și rofesională
•
Career meet-ups etc.
oști a solvenți ai Universității vor fi invitați să re rezinte
com aniile entru care lucrează azi B
mazon icrosoft etc

Zona LinkedIn

ona nstagram

•
nstagram este un serviciu online de hoto sharing video sharing
și rețea socială care oferă utilizatorilor osi ilitatea să ncarce oze și
video uri să le a lice filtre digitale și să le distri uie e o varietate de
rețele sociale
•
nstagram rea va fi așadar zona de e unere și activări
multimedia foto video
etc
Permite lansarea unei teme comunicarea și coagularea
comunității se face cu luni nainte deci activările n avans ot genera
roiecte s ectaculoase și com le e Politehnica este
de ani

irectorul general Ben il ermann a catalogat roiectul Pinterest
ca un catalog de idei mai degra ă dec t o rețea socială ste așadar
un s ațiu care conectează utilizatorii rin lucruri care li se ar
interesante.
•
Drept urmare, Pinterest rea devine s ațiul de itching sau
rezentare de idei n care fiecare dintre artici anți se oate nscrie
din tim contra unei ta e modice ca să și rezinte ideile cestea vor fi
evaluate de un uriu de e erți dar și votate de u lic online și offline
iar c știgătorii ot rimi recom ense de la finanțări ale ideilor
rezentate
nă la internshi uri sau o uri n com anii cu rofilul e
care l targetează
teliere studenți și activări nteracțiune directă

Zona Pinterest
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oogle oferă o metodă sim lă și ra idă de găsire a informațiilor e
av nd o ază de date des re este miliarde de site uri e
oogle rea va fi deci zona de căutare rice cauți găsești aici
Info-point
Idei
ameni rofesori s ecialiști de tot felul contacte etc
Resurse
o or ing s ace

•
Twitter ălăvrăgeală agitație freamăt ciri it este o latformă de
social media care ermite utilizatorilor să trimită și să citească mesa e
scurte de ma imum
de caractere numite t eets Twitter a ajuns
n
la este
de milioane de utilizatori activi
Twitter rea va fi zona de e s cele mai noi informații din domeniul
științei și tehnologiei zonă de de ate rezentări de gadgeturi și
deviceuri o ortunitate de arteneriate cu firme roducătoare

Zona Twitter

Zona YouTube

•
YouTube este o latformă e care utilizatorii ot ncărca sau
viziona materiale audio video li uri de tot felul dar mai ales muzică
YouTube rea este așadar zona de erformance concerte muzică
stand u comed entertainment

•
Facebook este o rețea de socializare care oferă osi ilitatea să
contactezi ersoane a ro iate dar și ersoane ncă necunoscute
•
Facebook rea este s ațiul de interacțiune directă ntre
artici anți n care se ot cunoaște unii cu alții ot lega rietenii și
arteneriate oate fi s ațiul n care utilizatori care s au conectat online
n cele luni de dinaintea evenimentului să ai ă n sf rșit ocazia să se
cunoască
•
Facebook oate fi și zona de interacțiune de ti gossi
o ortunitate de creare a unui s ațiu de food drin s

Zona Facebook
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Universitatea P
din București U P B și asumă misiunea
de a regăti s ecialiști n diferite domenii tehnice ca a ili de a utiliza
cunoștințe științifice tehnice și cultural umaniste valoroase de a
contri ui la rogresul tehnologic economic și social cultural al
societății rom nești și al lumii contem orane
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Misiunea Universității Politehnica din București
este să i regătească e studenții care cu
a utorul tehnologiei rescriu viitorul omenirii
chiar n momentul n care citiți aceste r nduri
E doar o chestiune de timp.
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CONCLUZII
Un festival tri dimensional construit e următorii iloni
ehnologie instalații futuriste sho uri de lumini lasere holograme
rezentări de roduse hi tech estivalul este total conectat
am lificatoare de semnal i fi online a s ots cu transmisii online
și gadgets activări ale randurilor cu roduse hi tech hi end
nformație e erience zone or sho uri e teme de inovație
trenduri tehnologii ale viitorului din toate domeniile cu invitați de la
com anii fanion o si nt l entru u licul țintă vizat cu accent us
e valorile din
interes entru inovație și viitorul lumii ovești de
succes interes entru comunitate și valorile ei
U este o zonă academică er se ci o dimensiune de nvățare
e eriențială rin acces direct la informație inovativă e nteligență
artificială e eriențe ti esla ro otul o hia etc
uzica artiști și tru e din zona alternative indie rogressive cu
sho uri s ectaculoase sau care se azeaza e tehnologii de ultima
ora (Ro si int’l)

ă
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0770 489 629
http://futuretechfest.ro
contact@futuretechfest.ro

