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Ποιος είναι μέλος της AES?

Τί είναι η
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U D I O
Engineering
Society?

Γιατί
		
πρέπει να γίνω μέλος?
Πώς
μπορώ να γίνω μέλος?
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Ως επαγγελματική ένωση για τον ήχο, η AES
υποστηρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της σχέσης
των μελών της παρέχοντας εκπαιδευτικούς πόρους
και2006
δράσεις,
έχοντας
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη
Photo:
Wired Writing
Studio participants.
νέων προτύπων και τεχνολογιών και προσφέροντας τη
δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών σε θέματα δημιουργίας
και επιστήμης.
Η συμμετοχή ως μέλος στην AES σας συνδέει με έναν
παγκόσμιου χαρακτήρα οργανισμό επαγγελματιών
του ήχου, εκπροσωπώντας την βιομηχανία στο
σύνολό της. Η δικτύωση και η πρόσωπο-με-πρόσωπο
αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα της
AES, από τις τοπικές συναντήσεις των μελών, έως τα
διεθνή συνέδρια.
Το να γίνει κάποιος μέλος της AES αποτελεί απόδειξη
προς τους συναδέλφους του, τους πελάτες και τους
εργοδότες του ότι είναι σοβαρός επαγγελματίας στο
χώρο και αφοσιωμένος στην προσπάθειά του να γίνει ο
καλύτερος δυνατός επαγγελματίας μηχανικός ήχου.

Τα μέλη της AES είναι...
μηχανικοί ηχογράφησης,
ερευνητές, τεχνικοί ραδιοφώνου
και τηλεόρασης, ειδικοί ακουστικής,
ηχολήπτες, σχεδιαστές συστημάτων,
σύμβουλοι, μηχανικοί επεξεργασίας
σήματος, φοιτητές, εκπαιδευτές,
τεχνικοί διευθυντές, εγκαταστάτες
συστημάτων, μηχανικοί παραγωγής,
κ.ά.

www.aes.org

Γιατί πρέπει να γίνω
μέλος?
u

u

u

Συναντήσεις και συζητήσεις με άλλα 		
μέλη της ηχητικής βιομηχανίας
Τακτική λήψη του περιοδικού της 		
AES και ειδήσεων ηλεκτρονικά
Απ’ ευθείας επαφή και διδασκαλία 		
από καταξιωμένους ειδικούς της 		
ηχητικής τεχνολογίας

u

Εύρεση των πλέον νέων προϊόντων

u

Πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες 		
ερευνητικές εξελίξεις

u

Συμμετοχή σε συναντήσεις των 		
τοπικών ομάδων, σε ημερίδες και σε 		
ηλεκτρονικές συζητήσεις

AES και Εκπαίδευση
u

Ημερίδες

u

Εισαγωγικά μαθήματα

u

Προχωρημένα θέματα

u

Φοιτητικοί διαγωνισμοί

u

Δημοσιεύσεις

u

Σεμινάρια και εκθέσεις

Η AES σε όλο τον κόσμο

u

Πάνω από 14 000 μέλη παγκοσμίως

u

77 επαγγελματικά τμήματα παγκοσμίως

u

Δικαίωμα έκπτωσης σε διοργανώσεις
και εκδόσεις

u

Για φοιτητές/σπουδαστές: η AES 		
αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα της
εκπαίδευσης

u

99 φοιτητικές ενώσεις παγκοσμίως

u

Ετήσιο συνέδριο στην Βόρειο Αμερική

Πώς μπορώ να γίνω μέλος?

u

Ετήσιο Ευρωπαϊκό συνέδριο

Με μία επίσκεψη στο
aes.org/join

u

Τοπικά συνέδρια

☎
✉

HQ + 1 212 661 8528
Europe + 33 1 48 81 46 32
UK + 44 1628 663725
HQ@aes.org
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