Rzemiosło.IT 2018
Konferencja została zorganizowana przez firmę PrimeBit Games SA, rzeszowską grupę programistyczną RGDEV oraz Rzeszów Ruby User Group. Realizacją wszelkich działań promocyjnych na rzecz zewnętrznych podmiotów
zajęła się spółka PrimeBit Games S.A.
Rzemiosło.IT to pierwsza konferencja programistyczna na Podkarpaciu poświęcona tematyce „Software
Craftsmanship”. Druga edycja wydarzenia to odbyła się 26 maja 2018 roku w Podkarpackim Parku Naukowo –
Technologicznym AEROPOLIS w Jasionce, w którym wzięło udział blisko 250 programistów z całego kraju.
Celem wydarzenia było podwyższenie kompetencji polskich programistów (w szczególności lokalnych)
w zakresie nowych technologii, wymiana własnych doświadczeń oraz wzbogacenie sieci networkingowej.
Prelegentami biorącymi udział w konferencji była Polska czołówka specjalistów z branży IT.
Podczas wydarzenia oprócz prelegentów wystąpiły 3 start-upy z Województwa Podkarpackiego, które
zaprezentowały swoje pomysły podczas wydzielonego bloku pod nazwą „Lightning Talks”. Prezentacją startupów zajął
się CEO PrimeBit Games Pan Michał Ręczkowicz.
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1. Airdurance - jest to projekt, którego celem jest stworzenie niewielkich rozmiarów bezzałogowego statku
powietrznego, który będzie się charakteryzował dalekim zasięgiem lotu. Dzięki możliwości pionowego startu
i lądowania ma gwarantować łatwość użycia i możliwość pełnej automatyzacji wykonywanych misji.

2. CinematicVR - to studio produkcji treści VR i AR dla klientów biznesowych. Wykorzystujący wirtualną rzeczywistość,
czyli filmy 360, VR180 oraz interaktywne aplikacje VR do prezentacji oraz promocji produktów, usług
i przestrzeni klientów. Podczas występu studio zaprezentowało swój nowy produkt Bike 2 VR.

Strona 2 z 7

3. Extra IN hotel – jest to aplikacja dedykowana branży turystycznej, inspirująca turystów i gości hotelowych do
korzystania z atrakcji hotelowych, okolicznych ofert turystycznych. Umożliwia wygodny kontakt z hotelem i atrakcją
turystyczną, łatwą rezerwację i zakup. Jest to przyjazne rozwiązanie z aktualnymi informacjami dla turystów
i podróżujących.
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Każdy z prelegentów oraz prezentujących się startupów otrzymał giftpacki z gadżetami PrimeBit
Games, były to koszulki, smycze, kubki, notesy i długopisy z logiem spółki.

Strona 4 z 7

Spółka PrimeBit Games SA była również odpowiedzialna za stworzenie „chillroom’u” w trakcie eventu. Nasze
stoisko w ciągu wydarzenia cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz tego, uczestnicy mieli możliwość
przetestowania gry „Magic Nations” w trybie gry 1 na 1. Dla grających zostały przygotowane giftpacki pełne naszych
gadżetów.
Podczas przerw między blokami tematycznymi, uczestnicy mieli możliwość porozmawiania na temat obecnych
produkcji spółki. Była to doskonała okazja, aby zaprezentować firmę PrimeBit Games SA wśród ludzi
z branży IT. Przybyli goście podczas networkingu mieli okazję poznać dokonania spółki, a także dowiedzieć się
o planach na najbliższe lata. Była to doskonała promocja firmy o zasięgu nie tylko regionalnym, ale również krajowym.
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Druga edycja wydarzenia cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Blisko 250 programistów z całej Polski
uczestniczyło w konferencji. Dzięki doświadczonym prelegentom, goście mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu
programowania.
Dzięki zaangażowaniu całego teamu udało się zorganizować event na najwyższym poziomie. Świadczy o tym
fakt, że sponsorami Rzemiosła.IT były znane firmy i instytucje m.in.: Fabrity, Mobica, Ailleron i Województwo
Podkarpackie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Marszałek Województwa
Podkarpackiego.

Wydarzenia tego typu pozwalają na wypromowanie PrimeBit Games SA w regionie,

a także na arenie krajowej. Niewątpliwy sukces II edycji Rzemiosła.IT pozwala stwierdzić, że na stałe zagościliśmy na
mapie Polski jako organizator największej konferencji programistycznej w Polsce Wschodniej.
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