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A Budapest BI Fórum a vezető hazai szállítófüggetlen üzleti intelligencia és 
analitikai konferencia, amely három napos, előadásokban gazdag szakmai 
programmal várja a BI, Machine Learning és Data Science szakembereket. 

Áttekintés 

A konferencia első, keddi napján workshopok kapnak helyet, a szerdai és csütörtöki napokon 
pedig három szekcióban zajlanak majd az előadások. 
 

 

Szakmai program 

A plenáris előadások fókuszában az idén a felvásárlások révén alaposan átrendeződő BI piac, 
a nyílt forráskódú data science megoldások térnyerése, az adatvizualizáció alkalmazásai és a 
BI és AI technológiák együttélése lesz. 

A leghangsúlyosabb szakmai szekció a Machine learning lesz, amellyel a két nap alatt közel 
tucatnyi előadás foglalkozik. A témák között szerepel a deep learning, a Gradient Boosting 
Machines (GBMS) és a különböző NLP technikák is. 

Szintén kiemelt szerepet tölt be a programban a Python és a PyData ökoszisztéma.  A fél tucat 
standard prezentáció mellett csütörtökön egy speciális Python Kedvcsináló szekció is helyet 
kapott, ahol a nyelv alapjaival, a legfontosabb adatkezelési eszközökkel és adatvizualizációs 
lehetőségekkel lehet megismerkedni. 

További témáink között szerepel még az adatvizualizáció, az adatvezérelt üzlet és az R nyelv 
alkalmazásai is. 

Előadóink 

Kiemelt előadásaink: 
 BI és ML Trendek 2019-ben – Arató Bence, BI Consulting 
 Adatvizualizáció az ATLO műhelyében – Bátorfy Attila, ATLO 
 How to win az AI Hackaton without using AI – Colin Gillespie, Jumping Rivers 
 How Deliveroo improved the ranking of restaurants - Jonathan Brooks-Bartlett 
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Ízelítő az esettanulmányokat bemutató cégek listájából: Avis Budget Group, Continental, OTP 
Bank, Magyar Telekom, Samsung R&D, Secret Sauce Partners. 

A rendezvényen a következő BI cégek legújabb megoldásaival is lehet majd találkozni: IBM 
Cognos, Dyntell BI, MicroStrategy, Tableau, SAS. 

Workshopok 

November 12-én, kedden egész napos workshopokat szervezünk különböző témákban 
(Python/PyData, R, Tableau, Power BI, Deep Learning). Ezek a gyakorlatorientált oktatások 

kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők közelebbről is megismerkedjenek egy-
egy technológiával vagy alkalmazási területtel. 

Adatvizualizációs verseny 

Ismét megrendezzük adatvizualizációs versenyünket, ahol egy valós életből merített 
adathalmazból készíthetnek a pályázók tetszés szerinti eszközökkel dashboardokat és egyéb 
vizualizációkat.  A verseny döntőjét a konferencia szerdai napján rendezzük meg. 

A versenyről további részletek a dataviz.hu oldalon olvashatóak.  

Data Job Fair és Data Careers Night 

A konferencia első napjának estéjén ismét megrendezzük karrierépítő és toborzó nyílt 
esténket (datajobfair.hu). Ha az Ön cége is keres jelenleg új kollégákat, akkor kérje kiállítói 
tájékoztatónkat! 

Részvételi díjak 

A kétnapos konferenciajegy ára 120.000 forint + ÁFA/fő, azonban jelen ajánlatunk keretében 

a november 8-ig beérkező regisztrációkra 10 % kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény 
érvényesítéséhez az IVSZ10 kuponkódot kell megadni a regisztráció során. 

 A workshop napra a standard jegyár 80.000 forint + ÁFA/fő, a kedvezmény itt is érvényes.  

A részvételi lehetőségről további részletes tájékoztatást Jelen-Kovács Anita (70/558-0245, 
kovacs@biconsulting.hu) tud adni. 
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