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320

10:00 Real-Life Responsive

Web Design
Vitaly Friedman

11:00 Начало на работната

борса

11:20 Начало на изложенето

на приложения

11:30 Нетуоркинг, обедна

почивка, работна борса
и представяне на
приложения във фоаето.
Йога за гийкове.

13:00 Lightning talks
13:15 Herding cats. Adventures

of a saas startup.
Florian Dorfbauer

13:45 Толкова ли е трудно да

хостваш Node.js?
Любомир Русанов

14:15 Psychology for User

Experience
Dave Hogue

15:15 Take Hold of the Wheel

Radek Matej

16:00 Where is the love? - A

plea for a better social
internet
Polle De Maagdt

16:45 Explore your data

Honza Kral

Мусала – 2 етаж

150

10:00 We are family

Danish Khan

10:40 The Challenge of Data-

led Design
Jonathan Baker-Bates

Вихрен – 2 етаж

10:00 Building and controlling

our own CDN
Zoltan Nemeth

10:45 Сравнение между

различни "messaging
layers"
Мариян Маринов

11:30 Нетуоркинг, обедна

почивка, работна борса
и представяне на
приложения във фоаето.
Йога за гийкове.

11:30 Нетуоркинг, обедна

13:00 Visual Design Thinking &

Workshop
Carlo Frinolli & Chiara
Albanesi

13:00

14:30 Let's talk about UX/UI and

how we do it at Mozilla
Павел Иванов

13:50

15:10 N неща, които не знаете

за типографията в CSS
(и още M, които знаете)
Милен Петрински - Гонзо

15:50 Платформа за

изграждане на adaptive
приложения (fe
framework)
Петър Найденов

14:20
14:50
15:30

16:50 Virtual Company - Go

Limitless
Марио Пешев

100

16:00

Родопи – 1 етаж

100

10:00 JavaScript Революция

Делян Делчев

10:50 Development Workflows

Харалан Добрев
11:30 Нетуоркинг, обедна

почивка, работна борса
и представяне на
приложения във фоаето.
Йога за гийкове.

почивка, работна борса и
представяне на
Home automation или как
приложения във фоаето. 13:00
къщата ви да ви се
Йога за гийкове.
подмазва
Защо трябва да
Боян Джумаков
започнем да използваме
13:55 Програмиране на дребни
„MEAN“ днес?
устройства
Борис Симандов
Невен Боянов
Въведение в Domain14:45 JavaScript performance
Driven Design
analysis and testing by
Йоан-Александър Григоров
instrumentation
Visual [R]Evolution
Ангел Тодоров
Dimitar Karaivanov
15:45 AbsurdJS - Hacking the
Редактори vs. IDE-та
front-end
Стефан Кънев
Красимир Цонев
Функционално
16:45 Възможности, които
програмиране, JavaScript
всички web услуги
и уеб
трябва да имат
Радо Георгиев
Васил Колев
A functional stack for the
modern web
Boyan Bonev

16:35 Social Media Management

Росен Иванов

17:05 Възможности за

надграждане на SAAS
решение за електронна
търговия.
Петър Михайлов

Полезна информация
Червени карти / Зелени карти
На столовете си ще намерите комплект карти. Едната е зеленикава с надпис “Да”, а другата е червена с надпис “Не”. Те служат за да дадете обратна
връзка на лектора по време на презентацията. Ако сте съгласен/а с това, което се говори и представя, вдигнете зелената карта, ако не – червената.
Благодарим Ви!

Какво ще става в обедната почивка, защо е толкова дълга?
Това е един добър въпрос. В обедната почивка ще можете да:
•
•
•
•
•
•

Намерите време да обядвате в двата ресторанта в ИЕЦ или някъде наблизо .(с метрото :))
Срещнете нови хора да се запознаете – носете с визитките.
Видите интересни Интернет приложения и екипите, които са ги разработили.
Да се срещнете с 2 фирми търсещи диретно професионалисти като вас.
Да участвате в йога за гийкове от 11:45 до 12:15 в зала Родопи.
Да се забавлявате.
A партито?

Партито, което в спонсорирано от Суперхостинг, започва в 18:30 часа в бирария “Халбите 3” на улица Черковна 41. Напитки и мезета до разумни
граници (3500 лева) са осигурени. Места не гарантираме. Носете си баджа от конференцията, за да влезете. Хора без бадж, няма да бъдат допускани.
Много сме зли,нали :)

Смяна на зали
Можете да сменяте залите по всяко време. Ако някоя зала е пълна и има знак “We are FULL”, моля, да се насочите към друга зала или се
разходете във фоаето и се срещнете с изложителите и спонсорите. Може да спечелите нещо.

Aко имате нужда от информация в деня на конференцията, звънете на: 087 69 33 887

