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To Skroutz στο DEVit Conference 2015  
Το πρώτο web development συνέδριο στην Ελλάδα  

   

To Skroutz στήριξε ως premium χορηγός το DEVit Conference, το πρώτο συνέδριο Web 

Development στην Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 300 

συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 

στο Μακεδονία Palace, για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες, να δικτυωθούν, να 

ανταλλάξουν ιδέες και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις και τις καλές πρακτικές 

του προγραμματισμού. 

Το DEVit Conference, το οποίο ξεκίνησε ως πρωτοβουλία μιας ομάδας προγραμματιστών 

και κέρδισε την υποστήριξη των τοπικών τεχνολογικών κοινοτήτων, φιλοξένησε δώδεκα 

κορυφαίους ομιλητές, όπως οι Christian Heilmann, Mathias Bynens, Jeff Nickoloff και Dr. 

Heinz Kabutz, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες και την οπτική τους στα πιο 

επίκαιρα θέματα frontend και backend develpment, devOps, security και testing. Τα 

δύο παράλληλα tracks των παρουσιάσεων με τους ευφάνταστους τίτλους “FairLight” και 

“Spaceballs” κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, οι οποίοι γέμισαν τις 

δύο αίθουσες καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.  

Το Skroutz, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν με αντίστοιχες διοργανώσεις, ήταν και πάλι 

κοντά στη κοινότητα των developers, χορηγώντας το συνέδριο και συμμετέχοντας ενεργά 

με αποστολή 11 μελών της ομάδας development του Skroutz, μεταξύ των οποίων και οι 

Γιώργος Χατζηγεωργίου και Βασίλης Δήμος, δύο εκ των συνιδρυτών της εταιρείας. Όσοι 

βρέθηκαν στο DEVit είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα της δημοφιλούς 

μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιμών και παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι 

είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν ευκαιρίες καριέρας στο Skroutz. 

Το DEVit αποτέλεσε κατά κοινή παραδοχή ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ελληνικό συνέδριο 

προγραμματισμού με διεθνή απήχηση, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με ένα εντυπωσιακό after 

party event και την υπόσχεση των διοργανωτών να επαναληφθεί του χρόνου με ακόμη πιο 

εντυπωσιακό lineup και μεγαλύτερη συμμετοχή. 

### 

 

http://www.skroutz.gr/
http://devitconf.org/
http://devitconf.org/#speakers
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Σχετικά με την Skroutz Α.Ε. 

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες 
υψηλής απόδοσης. Έχοντας ως έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω 
από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και 
σύγκρισης προϊόντων και τιμών www.skroutz.gr, ενώ από το 2013 δραστηριοποιείται και στο 
εξωτερικό με το αδελφό website www.alve.com στην τούρκικη αγορά. Η Skroutz Α.Ε. απασχολεί 
περισσότερους από 90 υπαλλήλους, παρέχοντας εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων και πλατφόρμων 

ηλεκτρονικού εμπορίου, που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες και αναδεικνύουν το 
πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της. Το Skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη δεκάδων χιλιάδων 

χρηστών του ελληνικού Internet, αποτελώντας την 1η σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδα στην Ελλάδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.skroutz.gr/blog/projects. 
 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με: 
 

Γιώργος Δημητρίου 
Communications & Marketing Director 
e-mail: g.dimitriou@skroutz.gr  
Τηλ.: +30 215 215 4215 
 
ή επισκεφτείτε το Skroutz στις σελίδες 

www.skroutz.gr  | www.facebook.com/skroutz.gr  | www.skroutz.gr/blog/  
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