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I. Okosotthon Konferencia és 
Expo

Az okosotthonok piaca egyre nagyobb teret hódít Magyarországon
napjainkban. A konferencia egyik célja, hogy megismertessük a
felhasználókat az okosotthonok adta lehetőségekkel, és segítsük őket
elindulni a számukra megfelelő okosotthon rendszerek felé, és
megtalálják azokat a szakembereket, akikre szükségük van.

Ahhoz, hogy a felhasználók elégedettek legyenek, olyan okosotthon
telepítőkre van szükség, akik minőségi munkát adnak ki a kezük közül.
Emellett fontos, hogy a kapcsolódó szakterületek (pl. villanyszerelők,
generál kivitelezők, lakberendezők) is megfelelő háttérrel
rendelkezzenek, hogy egymás munkáját kiegészítve a végén a vevő
olyan ingatlant vehessen át, amilyenre számított, kompromisszumok
nélkül.

A konferencia másik célja, hogy a szakemberek megismerjék a
felhasználók elvárásait az okosotthon minőségével kapcsolatban, és
iránymutatást kapjanak ahhoz, hogy munkájuk során biztosítani is
tudják ezt a minőséget.

Bővebb információ: https://smarthomeexpo.hu/



Poszter és projekt videó 
verseny diákoknak és 
hobbistáknak

Kapcsolódik a kutatási témád az 
okosotthonokhoz? 

Új megközelítéssel oldottál meg egy 
problémát otthonod okosítása során, ami 
mások számára is hasznos lehet? 

Mutasd be munkádat a konferencián! 
Nevezhetsz poszterrel és/vagy projekt 
videóval is.

Megmutathatod munkádat az okosotthon 
piac legnagyobb képviselőinek, ráadásul 
értékes díjakat is nyerhetsz, ha a szakmai 
zsűri a legjobbnak ítéli meg a munkádat! 

A közönség szavazatai alapján pedig 
különdíjat is kaphatsz.
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Poszter

Készíts posztert a munkádról. A poszterek a poszter 
szekcióban kerülnek bemutatásra elektronikus formában.

Jelentkezési feltételek:

• A poszter témája kapcsolódik az okosotthonokhoz

• A poszter minimális tartalmi követelményei: cím, szerző, 
célkitűzések, projekt leírása, következtetések, hivatkozások

• A poszter mérete 594 x 841 mm (A1) méretben készül pdf 
formátumban. A poszter szövege érthető, jól olvasható

• A poszterről maximum 300 szavas absztrakt készül, amely 
leadásra kerül 2021. január 31-ig.

• A végleges poszter leadásra kerül 2021. február 10-ig.
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Projekt videó

Készíts bemutató videót a projektmunkádról, amely 
megtekinthető lesz a projekt videó szekcióban.

Jelentkezési feltételek:

• A projekt témája kapcsolódik az okosotthonokhoz

• A projekt videó minimális tartalmi követelményei: cím, szerző, 
célkitűzések, projekt összefoglalás

• A projekt videó 10-12 perc hosszú, legalább 720p felbontású, 
mp4 formátumban.

• A projektről maximum 300 szavas absztrakt készül, 
amely leadásra kerül 2021. január 31-ig.

• A végleges videó leadásra kerül 2021. február 10-ig.
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Hogyan tudsz 
jelentkezni?
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A versenyen való részvétel ingyenes.

Töltsd ki regisztrációs formot az alábbi oldalon: 
https://smarthomeexpo.hu/verseny/

Ha kérdésed van, az alábbi elérhetőségeken tudsz velünk 
kapcsolatba lépni: 
Zsák Péter: peter.zsak@smartopert.com, +36307688270 
Zs. Szabó Kitti: kitti.szabo@smartopert.com, +3630472026
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