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ROFF presente no OutSystems NextStep em
Amesterdão
Lisboa, 3 de outubro de 2018

A ROFF, empresa do grupo Gfi, vai marcar presença no OutSystems NextStep 2018, como um dos
parceiros patrocinadores do evento de inovação, transformação digital e low-code, que se realiza
nos próximos dias 8 e 9 de outubro em Amesterdão.

Francisco Febrero, CEO da ROFF, explica que “Hoje em dia, a transformação digital é, sem dúvida,
umas das prioridades dos nossos clientes que precisam de respostas rápidas e sólidas. Com esta
parceria e a presença nos eventos NextStep, temos tido oportunidade de demonstrar ao mercado
que estamos capacitados para explorar e desenvolver aplicações empresariais e transformar
digitalmente os seus negócios”.

Para além das sessões com especialistas na identificação de tendências tecnológicas emergentes,
o NextStep 2018 vai abarcar temas como o futuro do desenvolvimento da Inteligência Artificial,
machine learning, modern agility e APIs.

NOTA: A sigla ROFF corresponde às iniciais dos apelidos dos quatro fundadores da empresa, daí ser
apresentada sempre em maiúsculas
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Sobre a ROFF:
A ROFF, empresa do grupo Gfi, desenvolve projetos de consultoria em todos os domínios tecnológicos de suporte ao
negócio empresarial. Atualmente, conta com uma equipa de mais de 1000 consultores e escritórios em 12 países e 4
continentes. Detém escritórios em Lisboa, Porto, Covilhã, Bragança, Luanda, Paris, Estocolmo, Casablanca, São Paulo,
Macau, Nyon, Cidade do México, Abidjan, Singapura e Madrid. Mais informações em www.roffconsulting.com

Sobre a Gfi:
A Gfi é um dos principais players de serviços de TI e software de valor acrescentado na Europa, e, através da sua
abordagem diferenciadora, ocupa uma posição estratégica entre as empresas globais e entidades especializadas. Com
o seu perfil multi-especializado, o Grupo oferece aos seus clientes um misto de proximidade, organização setorial e
soluções de qualidade industrial. O Grupo, com cerca de 18.000 colaboradores, gerou receitas no valor de 1.132
milhões de euros em 2017. A Gfi está listada no Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartimento B) - Código ISIN:
FR0004038099. Para mais informações visite www.gfi.world

Para mais informações contactar:
Cláudia Teixeira
Email: claudia.gteixeira@roff.pt
Tel: 218 393 410
Tm: +351 936 351 483

