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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

NOG SLIMMER ALS KMO? MET EEN VLEUGJE KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE!
NIEUW

GRATIS

OVER TOEGANKELIJKE AI-TOEPASSINGEN EN HANDVATTEN OM MEE TE BEGINNEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
In dit korte seminar proe u van kunstmatige intelligentie voor commerciële toepassingen. Met het AI-canvas als leidraad. U keert huiswaarts met inzicht in
de concrete kansen voor uw KMO.
Ontdek in 2 uur:
wat AI is, en hoe het in uw organisatie past,
welke toepassingen er vandaag voor u binnen handbereik liggen,
de actuele mogelijkheden in Vlaanderen om zelf toepassingen te ontwikkelen.
U staat er misschien niet bij stil, maar u gebruikt wellicht al Artificiële (of Augmented) Intelligence. Denk bijvoorbeeld aan Google Translate of de spamfilter van uw
mailbox.
De explosieve vooruitgang in rekenkracht en connectiviteit bracht de afgelopen jaren talloze AI-toepassingen met zich mee. Kunstmatige intelligentie is een
technologie die de meeste markten drastisch zal veranderen. Ook die van u.
Bent u zaakvoerder van een KMO of actief als sales- of marketingprofessional? Mis dit seminar dan niet en schrijf u vandaag nog in.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
zelfstandigen, zaakvoerders van KMO's, sales professionals, marketing professionals

PROGRAMMA
In dit korte seminar proe u van kunstmatige intelligentie voor commerciële toepassingen. Met het AI-canvas als leidraad. U keert huiswaarts met inzicht in de
concrete kansen voor uw KMO.
Ontdek in 2 uur:
wat AI is, en hoe het in uw organisatie past,
welke toepassingen er vandaag voor u binnen handbereik liggen,
de actuele mogelijkheden in Vlaanderen om zelf toepassingen te ontwikkelen.

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

vrijdag 08/05/2020

14:00

16:00

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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