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felfedezi, bevonja és támogatja a

Csatlakozz hozzánk!

A világunk folyamatosan változik. A DT-ITS elkötelezetten támogatja azokat a hatékony
megoldásokat, melyek segítik az ügyfeleinket és partnereinket a mindennapi kihívások
kezelésében. Folyamatosan dolgozunk különböző együttműködési lehetőségeken az
egyetemekkel, intézményekkel és cégekkel az EU-n belül.

Egyetemi diákokat, kreatív startupper-eket és innovatív elméket keresünk, akik friss
ötleteikkel változást tudnának hozni világunkban, de a pénzügyi és szakmai háttér
hiánya korlátozza őket. A DT-ITS segít az első lépés megtételében.
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van kialakulóban

Életünk egyre inkább átalakul:

Minden VÁLTOZiK KÖRÜLÖTTÜnK.

eZ TOVÁBBLÉPÉSRe ÖSZTÖnÖZ BennÜnKeT.

online 
térbe kerül

virtuális 
kapcsolatok 
épülnek

automatizálttá 
válik

Számítunk az egyetemistákra, hogy innovatív 

ötleteikkel formálhassák az új világot!



4

hogy hozd el nekünk a legjobb ötletedet!

LÉgy a RÉSZeSe a gLOBÁLiS innOVÁcióS hÁLóZaTunKnaK!

A Deutsche Telekom IT Solutions meghívja az egyetemi 

hallgatókat egy online ötletbörzére.

Vegyél részt a világ bármely pontjáról, és küldd be a 
megoldásodat egy valós, életközeli problémára a négy 
kategória egyikéből.

Minden kategória győztese értékes nyereményben 
részesül és üzleti támogatást kap a DT-ITS-től.
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a jövő számára

OKTATÁS* EGÉSZSÉGÜGY*

TÁRSADALOM* GAZDASÁG*

Újító megoldásokat várunk az alábbi kategóriákban, melyek  nem csak megvalósíthatóak, 
de hosszú távon fenntarthatóak:

• Új lehetőségek a távoktatásban
• Az összetett oktatási platformok 

egyszerűsítése
• Etikus tanulás: hogyan tartsuk be a 

szabályokat otthon?

*A fenti ötletek kizárólag csak példaként 
szerepelnek.

• Önkéntesség: a szomszédok, helyi közösségek 
támogatása

• Az átalakult társadalmi élet újraépítése
• Szórakozási lehetőség az online térben: 

koncertek, fesztiválok, sport események

• Távdiagnosztizálás, online gyógyászati 
tanácsadás

• Biztonságos távolságtartás a kórházakban
• Mentális egészség támogatása, fejlesztése

• Új felhasználási módjai a kihasználatlan 
irodaépületeknek

• Megoldási javaslatok a „hakni gazdaság” 
támogatására

• Az ötnapos munkahét újragondolása
• Kis, helyi és családi gazdaságok támogatása
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Foglalj helyet a virtuális asztalunknál!

futuRE:build ideathon 
Információ és Regisztráció:

Varga Károly
karoly.varga@crafthub.events

+36 20 536 2946

Deutsche Telekom IT Solutions
Innovációs vezető:

Tivolt Zoltán
zoltan.tivolt@t-systems.com

+36 30 822 6437

Deutsche Telekom IT Solutions
HR vezető:

Mészáros Mariann
mariann.meszaros@t-systems.com

+36 30 999 2240

Regisztráció: www.deutschetelekomitsolutions.hu/futurebuild/
A regisztrált résztvevők megkapják az ideathon kézikönyvet, valamint 
hozzáférést biztosítunk az online közösségi és ötlet megosztó felületünkhöz.
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