Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Aﬁxis Hackathon 2018: Έλα να χακάρεις την ιδέα σου!
Είσαι φοιτητής και γράφεις κώδικα, κάνεις design, ή είσαι γενικά άνθρωπος της τεχνολογίας; Θέλεις να λύσεις
προβλήματα της καθημερινότητάς σου με έξυπνες λύσεις χρησιμοποιώντας κώδικα μαζί με τους φίλους σου ή να
γνωρίσεις νέα άτομα και να ιδρύσετε μια νέα ομάδα; Ή απλά να διαγωνιστείς για να δοκιμάσεις τις ικανότητές
σου; Τότε αυτό το event είναι ιδανικό για σένα!
Το Aﬁxis διοργανώνει το πρώτο του hackathon στις 9-11 Νοεμβρίου 2018 στον χώρο του accelarator OK!Thess
(Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη) δίνοντας την δυνατότητα σε ομάδες προγραμματιστών και designers να κάνουν hack
σε νέα projects και να προβάλλουν τα ταλέντα τους. Σε συνδυασμό με την άμεση επαφή με άτομα της αγοράς
εργασίας από μέντορες κατά τη διάρκεια του hackathon έως και κριτές στο τέλος, cool βραβεία και χρήσιμο
networking με επαγγελματίες και συμφοιτητές, το Aﬁxis Hackathon είναι ένα event που δεν πρέπει να χάσεις!
Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες το site μας: https://hackathon.aﬁxis.org
Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή μέσω του Eventbrite: https://aﬁxishackathon.eventbrite.com/
Γιατί να έρθεις;
Όπως είπαμε: γιατί θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα της καθημερινότητάς σου χρησιμοποιώντας κώδικα, έχεις μια
νέα ιδέα που θες να πειραματιστείς και να χακάρεις ή γενικότερα τη τεχνολογία γνωρίζοντας ταυτόχρονα νέα
άτομα ή συμμετέχοντας με τη παρέα σου.
Ποιος διοργανώνει το Hackathon;
Ό Άφιξις (aﬁxis.org) αποτελεί έναν εκπαιδευτικό μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην αναδιαμόρφωση
της εκπαίδευσης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και
φοιτητές όλων των ηλικιών.
Τι βραβεία θα υπάρχουν;
Τα βραβεία για τους νικητές θα ανακοινωθούν λίαν συντόμως.
Ποιοι θα είναι οι κριτές;
Οι κριτές θα ανακοινωθούν λίαν συντόμως. Μπορούμε να σου πούμε όμως πως θα είναι startuppers,
προγραμματιστές, και επενδυτές.
Αν δεν βρήκα απάντηση διαβάζοντας τις παραπάνω ερωτήσεις;
Μπορείς να βρεις το αναλυτικό μας FAQ στο site μας: https://hackathon.aﬁxis.org/#faq Αν ακόμη έχεις κάποια
αναπάντητη απορία, στείλε μας ένα mail στο στο hackathon@aﬁxis.org. Θα χαρούμε πολύ να βοηθήσουμε!

