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Strokovno Združenje za avdio inženiring AES svojim članom služi tako, da zagotavlja izobraževalne
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participants.
vire,
vodilno
vlogo
pri razvoju novih standardov in
tehnologij in forume za izmenjavo ustvarjalnih in
znanstvenih informacij.
Članstvo v AES vas poveže v svetovno organizacijo profesionalnih delavcev z vseh področij avdio
industrije. Mrežno povezovanje in osebni stiki se
odvijajo na vseh nivojih združenja, od sestankov
lokalnih sekcij, do mednarodnih kongresov in
konferenc.
Z včlanjenjem v AES boste vašim kolegom,
strankam in delodajalcem dokazali, da svoj poklic
jemljete resno, predano in želite biti najboljši
avdio inženir.

V AES so včlanjeni...
zvokovni mojstri, raziskovalci,
radijski tehniki, akustiki, mešalci
zvoka, projektanti opreme,
svetovalci, inženirji za digitalno
procesiranje zvoka, študenti,
pedagogi, tehnični direktorji,
sistemski inženirji, mastering
inženirji, projektni inženirji in drugi.
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Zakaj bi se včlanil?

AES Izobraževanje

Srečanja in pogovori z drugimi člani s
področja avdio industrije

u

Delavnice

u

Seminarji

u

Redno prejemanje revije AES in 		
elektronskih novic

u

u

Pridobivanje novega znanja direktno
od priznanih strokovnjakov z avdio 		
področja

u

Predavanja vrhunskih
strokovnjakov
Študentska tekmovanja v
snemanju in oblikovanju zvoka
Strokovno gradivo
Seminarji razstavljavcev

u

u

Spoznavanje najsodobnejših 			
izdelkov na tržišču

u

Dostop do najnovejših odkritij 		
raziskovalcev

u

Udeležba na sestankih lokalnih 		
sekcij, na delavnicah in razpravah

u

Uživanje popustov za obisk prireditev
in nakup publikacij

u

u
u

Za študente: AES je popolna
dopolnitev k vašemu izobraževanju

Kako se lahko včlanim?
Obiščite aes.org/join
☎
✉
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AES po svetu

u

Po vsem svetu preko 14 000 članov

u

77 strokovnih sekcij po vsem svetu

u

99 študentskih sekcij po vsem svetu

u

Letni severnoameriški kongres

u

Letni evropski kongres

u

Regionalni kongresi in konference
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