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Bună ziua!
Vă invităm să participați la
FPGA Verification Day 2018,
un eveniment de o zi ce va avea loc pe 14
martie 2018, în Berlin, Germania, și pe care
avem plăcerea să îl organizăm împreună cu
Mentor – a Siemens Business.
Vor ﬁ prezentate subiecte precum ” Safety
Critical Design and Verification Flow”, ”Portable Stimulus Specification – The Next Big Wave in
Functional Veriﬁcation”, ”Test Bench Acceleration”. Puteți aﬂa mai multe detalii, inclusiv
programul complet al evenimentului, în acest document.
Pe lista vorbitorilor sunt Brian Mathewson (SUA), Espen Tallaksen (Norvegia), Dr. Vladimir
Poučki (Germania) și Stefan Bauer (Germania), cărora le veți putea adresa întrebări pe
durata sesiunii de întrebări și răspunsuri.
Participarea este gratuită și vă dă șansa de a câștiga o boxă portabilă Amazon Echo Dot
2nd Gen, prin tragere la sorți.

FPGA Verification Day 2018
Data: 14 martie 2018
Locul: Hotel Mercure MOA, Berlin, Germania
Numărul locurilor este limitat, așa că rezervați-l pe-al
dumneavoastră acum!
Dacă doriți să rezervați o cameră la preț preferențial vă rugăm să
luați legătura cu noi.

Pe site-ul nostru găsiţi lista cu seminariile și sesiunile de
instruire publice programate pentru 2018. Dacă doriţi să

Contact us:

rezervați

organizăm o astfel de sesiune la sediul dumneavoastră vă
rugăm să ne daţi de știre.

+40-332-44 01 49
info@trias-micro.com

Vă stăm la dispoziţie la adresa info@trias-micro.com și la
numărul de telefon +40-332-440149.
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Mircea Slănină
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