APEX World 2019

APEX World 2019 - 10th anniversary! 25&26 mrt 2019

Premium Partner

10th APEX World jubileum editie

25 & 26 maart 2019

Partner

gold sponsor

’s Werelds grootste APEX only evenement keert in 2019 terug voor haar 10 e jaar! De gelegenheid om kennis
te maken met Oracle’s unieke eigen low-code omgeving: Oracle APEX of je kennis hiervan te verdiepen door
te leren van de Nederlandse én buitenlandse experts. Uiteraard is er weer ruimte om te netwerken met
collega’s, ervaringen te delen, in contact te komen met bedrijven die Oracle APEX succesvol inzetten en
partners die hun daarbij ondersteunen. Vanuit Amerika komen prominente leden over van Oracle
productmanagent: Joel Kallman, Hilary Farrell, Shakeeb Rahman en Jason Straub! Zij verzorgen de keynotes
en zijn het gehele congres aanwezig voor al je vragen en opmerkingen.
silver sponsor

silver sponsor

APEX World is de gelegenheid om meer te weten over de nieuwste ontwikkelingen van en rond Oracle APEX: App
Builder Dark mode, REST enabled Forms, betere Data Loading Wizard, laatste JET en JQuery versie en APEX
JavaScript API Reference.
De volledige agenda met alle sessies vind je hier: www.apexworld2019.com
APEX World 2019 zal wederom plaatsvinden op de SS Rotterdam op 25 en 26 maart. Speciaal voor de jubileum
editie is een bijzonder aantrekkelijk programma samengesteld voor de deelnemers:
- Opening door Jaap-Jan Wever, Vice President Cloud Platform, Technology Sales Business Unit Leader Oracle
Netherlands
- Een speciale beginners track met tijdens iedere breakout een sessie voor starters in Oracle APEX, ideaal voor
degene die meer willen weten over de mogelijkheden van dit platform
- Vele deep dive sessies voor degenen die al goed bekend zijn maar hunn kennis nog verder willen verdiepen
- Een uitgebreide feestavond met een luxueus diner buffet
- Een speciale track met korte customer succes stories met bedrijven die bedrijfskritische applicaties gerealiseerd
hebben met Oracle APEX technologie
- Een apart toegankelijk Business seminar “The Future of APEX” gratis toegankelijk voor deelnemers APEX World
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- Workshops voor studenten van hogescholen/ universtiteiten die via handons sessies (BYOD) hun eerste low-code
Oracle APEX applicatie kunnen bouwen
- Een live #orclapex quiz waarmee deelnemers hun kennis kunnen toetsten en een aantrekkelijke prijs kunnen
winnen
- Voortreffelijke catering gedurende de gehele dag
- Een lounge met sponsor stands, bedrijven met dienstverlening rond Oracle APEX die graag meer vertellen over
hun specifieke toegevoegde waarde
- De 26ste open MIC ontbijt waarin je zelf je eigen bijzondere Oracle APEX code kan delen en bespreken met
collega’s
- En meer…..

Tweets

door @nl_OUG
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In the Nederlands the care.
Already 15 attendees for our
short notice meetup July 17:
First Try #orclapex on
#autonomous with @lbrizzi
@isedouwes @johabrah
Only 5 seats left: nloug.nl
(members only)
5 jul. 2019
nlOUG
@nl_OUG

Nieuw dit jaar is een eventapp voor deelnemers hun programma kunnen vastleggen, de link zal begin maart
toegestuurd worden naar degenen die zich hebben ingeschreven.

We have another meet-up/
July 17th: First Try Oracle
APEX on Autonomous More
info and sign
lnkd.in/gzRdFUd #meetup
#nloug #Oracle #APEX
#autonomous #JoelKallman

Meld je snel aan en verzeker je van aanwezigheid bij dit unieke event. Er is slechts beperkt plek! Omdat het de 10de
editie is kunnen bij de nlOUG aangesloten bedrijven een onbeperkt aantal deelnemers afvaardigen!

1 jul. 2019
nlOUG
@nl_OUG

Prijzen APEX
Volledig evenement
Leden (individueel/bedrijfs)
Niet-lid

€ 275,€ 495,-

Business evenement
Leden / niet leden

€ 125,-

Student track
Studenten
Begeleidende docenten

€ 0,€ 50,-

#nl_oug #Oracle #orclapex
#MyTwitterAnniversary
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