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Szeged városa a Szegedi Tudományegyetemmel, az MTA Szegedi
Biológiai Központjával, valamint a Neumann János Számítógép-tudomány
Társasággal közösen, Szent-Györgyi Albert Agora néven, 2012 végére egy
olyan impozáns közintézményt hoz létre, amely hazai szinten egyedülálló
lehetőséget teremt a tudományos eredmények, az innovációk és azok
ipari megvalósulásainak bemutatására.
A négy intézményből álló kulturális
komplexumban helyet kap:
▪ a világhírű Szegedi Informatikatörténeti Múzeum,
▪ a Szegedi Biológiai Központ két látványlaboratóriuma,
▪ a Szegedi Tudományegyetem Informatoriuma,
▪ valamint a Százszorszép Gyermekház.

INFORMATORIUM
Összeköt és gazdagít

A Szegedi Tudományegyetem tudományos aktivitásának bemutatására létrehozza az Informatoriumot, ami egy kétszintes, 400
négyzetméter összterű, szuperintegrált fizikai tér, ahol a megjelenítő
és feldolgozó eszközök, háttér-rendszerek, adatbázisok, valamint az
ezekre épülő információs szolgáltatások és az ezek igénybevételéhez szükséges asszisztencia, illetve vizualizációs kapacitás egyszerre

▪ Exkluzív kiállító-és rendezvényhelyszín
Sajtótájékoztatók, szakmai események, forgatási terek.
▪ Kutatóhely
Ahol nagy, kollaboratív tudományos munkák irányíthatóak, illetve követhetőek az érdeklődők számára, ahol speciális high-tech eszközök segítségével, akár különböződiszciplínák képviselői is itt végezhetik kísérleteiket.
▪ Oktatótér
Egyetemi kurzusok, tréningek, tanfolyamok helyszíne, kihasználva
a különleges eszközök és kapacitások lehetőségeit.
▪ Disszeminációs helyszín
Az egyetemen született kutatási eredmények, innovációk bemutatása,
kihasználva a különleges megjelenítési kapacitást.
▪ Kísérleti, fejlesztési tér
Speciális alkalmazások saját erejű fejlesztéseihez, tesztelési feladatok
ellátásához, olyan infrastruktúra elemek kísérleti bevezetéséhez, amelyek
egy következő lépcsőben kari vagy egyetemi szinten általánosak lehetnek.
▪ Szolgáltatási pont
Üzleti információs szolgáltatás nyújtása, tartalomfejlesztés és hostolás,
digitalizálás, kapcsolódás a digitális kulturális örökség projektekhez.

Szolgáltatásaink
▪ Irodabérlés
A bérlők a Nagy Laborban munkaállomásokkal vannak jelen, így
vállalniuk kell, hogy az ott folyó tevékenységekbe a látogatóknak
betekintést adnak. Ezek a bázisok értékesítési pontként szolgálnak, tehát ügyfélforgalmat is lebonyolíthatnak. Az Informatorium
szolgáltatásai közül a screeninget és a tárgyalókat is használhatják.
▪ Tárgyalóbérlés
A Smart Room és az intelligens otthon nappalija üzleti tárgyalások,
reprezentatív találkozók helyszíne is lehet. (Kapcsolódó szolgáltatások:
slide-ware, prezentációs anyagok tervezése, kivitelezése, coaching, stb.).
A Smart Room videó konferenciák lebonyolítására is alkalmas, ami
kiegészíthető a nagy terem képernyőfalának kapacitásával is.

Reklámfelületek igénybevétele
Statikus:
▪ szórólapok, prospektusok, brossúrák
a Szolgáltatási Pulton,
▪ poszterek, roll-up-ok kihelyezése a térben,
Elektronikus:
▪ videó spotok, demo filmek vetítése
a képernyôfal meghatározott felületein,
▪ benner hirdetések, reklámfilmek
az Informatorium honlapján,
▪ hirdetési felületek az Informatorium
applikációjában (okostelefonos alkalmazás)
Szakmai bemutató, partnertalálkozó
Az Informatorium tereinek és audiovizuális
eszközrendszerének igénybevételével.

Befogad ás – beavatás - ta ní tá s
érhetők el. Az integráció révén tanárok, diákok, és az egyetem más
karainak kutatói, az érdeklődő középiskolások és általános iskolások,
Szeged és akár távoli települések lakói egyetlen korszerű, sokfunkciós
térben találkozhatnak.
A Szent-Györgyi Albert Agora
– egyfajta „jövő házaként” - évi 300 ezer
látogatóra számít!
Az Informatorium jellegadó helyszínei:
▪ Nagy Labor (a munkaállomások tere),
▪ Screen Wall - Képernyőfal,
▪ Gadget farm - Kütyüfarm,
▪ Service Platform - Szolgáltatási Pult,
▪ Smart Room - Okos szoba,
▪ Intelligent Home - Intelligens Mintaotthon.
Az Informatorium nyitott és folyamatosan
megújuló tér, szakmai, szellemi közösségek
és üzleti partnereink bázisa!
Az Informatorium egyidejűleg
▪ Demonstrációs tér
Új, korszerű eszközök, megoldások és szolgáltatások „bemutatóhelye”,
illetve az ezekre épülő innovációk egyetemi „kisugárzási pontja” lesz.

▪ Inkubátorház
Speciális szolgáltatások biztosításával segíti induló informatikai cégek
(startupok) és egyetemi kutatás-fejlesztések piacra kerülő eredményeit
gondozó kisvállalkozások (spinoffok) első lépéseit, a remélt megerősödésig, felnövekedésig.
▪ Közösségi tér
Az Informatorium az itt folyó tevékenységekben elkötelezett diákok,
oktatók, kutatók, belső és külső szakemberek találkozási és interakciós
tere. Az Informatorium lehetőséget, helyet, kapacitást kínál minden
olyan érdeklődő cégnek, intézménynek, melyek profilja és aktivitása
vele azonos irányba mutat.
Az Informatorium felfogható exkluzív kiállítótérként, ahol szakmai,
üzleti partnerek, egyetemi polgárok és átlagos látogatók számára az
információtechnológia eszközeinek, készülékeinek legizgalmasabb,
legújabb darabjai folyamatosan bemutathatóak. Az Informatorium lakói
annak tudatában használják készülékeiket, hogy minden mozdulatukat
látogatók kísérhetik figyelemmel.

Hasznosítsa az Informatorium kibernetikus terét
saját üzleti kommunikációjának kiterjesztésére!
Mutassa be termékeit, szolgáltatásait
az Informatorium inspiráló közegében!

▪ Virtuális képviselet
A Szolgáltatási Pult egy olyan képviseleti, értékesítési hely, amely a
területet nem bérlő, de szolgáltatásaival, kínálatával, eszközeivel jelen
lenni kívánó cégek számára nyújt kiváló lehetőséget. A Pult 2-3 munkatársát az érintett cégek „tartják fenn”. A személyes tájékoztatás mellett
szóróanyagok és screening-kapacitás áll rendelkezésre, illetve ahol érdemes és lehetséges, távkapcsolatot és távkonzultációt lehet biztosítani.
A pult egyfajta információs klíringház, amelybe egyik oldalról folyamatosan ömlik a kínálati oldaltól származó információ, legyen az digitális/
multimédiás tartalom vagy hagyományos brosúra, a másik oldalon
pedig - az érdeklődés függvényében - a látogatóknak ezek bemutathatóak.

Miért lehet fontos Önnek,
hogy cége jelen legyen az
Informatoriumban?
▪ A Szegedi Tudományegyetem szakmai hátterének köszönhetően,
termékeit, szolgáltatásait, innovációs elképzeléseit tudományos
műhelyek bevonásával fejlesztheti.
▪ Az Egyetem 30 ezer hallgatója és önkéntesei képzett
tesztalanyai lehetnek kutatási projektjeinek.
▪ Hagyományos marketingkommunikációs eszközrendszerét egyedi
megoldásokkal tudja bôvíteni, kampányait rendhagyó programokkal
teheti figyelemfelkeltôbbé.
▪ Az Informatorium impozáns tere partnerkapcsolatainak
is új dimenziókat adhat.

Keressen meg minket
elképzeléseivel! Adja meg
elérhetôségét a mellékelt
módon! Munkatársunk felméri
igényeit, és javaslatot dolgoz
ki azok megvalósítására.

