Informacja Prasowa
Nokia Urban Game – Nokia zaprasza studentów do gry!
Wrocław, 25 września 2015
Nokia zaprasza studentów Politechniki Wrocławskiej na wyjątkowy konkurs wiedzy –
Nokia Urban Game. Już 6 października 2015 r. kampus Politechniki zamieni się w
teren wypełniony ukrytymi zagadkami i ich poszukiwaczami.

Nokia Urban Game jest konkursem rozgrywanym za pomocą aplikacji mobilnej,
polegającym na odnalezieniu kodów QR i rozwiązywaniem zagadek, które są pod nimi
ukryte, w możliwie najkrótszym czasie. Kody zostaną rozmieszczone na terenie
Politechniki Wrocławskiej. Ukrytymi zadaniami będą zagadki matematyczno-logiczne
związane z umiejętnością szybkiego myślenia, analizą danych oraz liczenia.
Nagrodą główną w konkursie jest płatny staż w firmie Nokia Networks (warunki odbywania
stażu zawarte są w regulaminie*) na stanowisku C++ Engineer lub Integration &
Verification Engineer.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe.
Nokia zaprasza wszystkich chętnych studentów Politechniki Wrocławskiej do
podjęcia rywalizacji 6 października 2015 r. Konkurs potrwa od 9:00 do 16:00.
Przez cały czas trwania gry na Politechnice Wrocławskiej dostępne będzie stoisko Nokia
Networks w budynku C16 „Technopolis”.
Zapisywać do gry można się już od dziś na stronie http://urbangame.nokiawroclaw.pl
Więcej informacji o akcji oraz regulamin konkursu dostępne na: http://nokiawroclaw.pl/
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O Nokii
Nokia inwestuje w technologie umożliwiające komunikowanie się miliardów urządzeń na
całym świecie. Działalność firmy skupia się na trzech obszarach biznesowych:
oprogramowanie, sprzęt oraz usługi dla infrastruktury sieciowej, które dostarczane są
poprzez dział Nokia Networks; inteligentne systemy lokalizacyjne dostarczane przez HERE
oraz rozwój zaawansowanych technologii i ich licencjonowanie, którymi zajmuje się dział
Nokia Technologies. Każdy z wymienionych działów jest liderem w swojej dziedzinie.
Nokia Networks jest światowym ekspertem w dziedzinie mobilnej transmisji
szerokopasmowej. Znajdujemy się w ścisłej czołówce każdej generacji technologii mobilnej
- od pierwszego na świecie połączenia w sieci GSM, po pierwsze połączenie w sieci LTE.
Nasi specjaliści tworzą nowe rozwiązania i funkcjonalności dla sieci operatorskich
dostarczając najbardziej wydajne sieci komórkowe na świecie, wiedzę umożliwiającą
maksymalne zwiększenie ich wartości oraz usługi, dzięki którym wszystkie te elementy
perfekcyjnie ze sobą współpracują. Więcej informacji: http://networks.nokia.com/
/ www.company.nokia.com/ www.nokiawroclaw.pl
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