TAG MED NETTEAM TIL
CISCO LIVE I BARCELONA

27 JAN - 1 FEB 2019

I starten af 2019 har du igen mulighed for
at tage med Netteam til årets største
inspirationsmesse for IT-professionelle
Som deltager på Cisco Live kan du
styrke din karriere som IT-professionel: Få indsigt i den digitale fremtid,
tilegn dig nye kompetencer og udvid
dit netværk! På konferencen vil du blive opdateret på de nyeste tendenser
inden for alle Cisco’s produktkategorier. Hér vil nogle af verdens mest
fremtrædende eksperter levere præsentationer i særklasse, hvor du bl. a.
vil få et unik indblik i fremtidens netværksløsninger og den hastige udvikling inden for cybersecurity.
Cisco Live giver dig også mulighed
for uddannelse og inspiration, og
samtidig er det en rigtig god mulig-

hed for at møde Cisco’s eksperter under 1:1 møder og mænge dig blandt
tusindvis af andre innovative og dygtige IT-professionelle.
Når du rejser med Netteam er du garanteret en tur der skaber værdi for
dig og din virksomhed. Du vil blive
guidet igennem messens vigtigste og
mest relevante områder og foredrag,
og du vil være sikret en tur, som giver
dig mulighed for at slappe af undervejs, da vi står for alt det praktiske.

Book din Cisco Live
billet nu!
Afrejse:
Søndag d. 27. januar kl. 11:40
fra Kastrup lufthavn.

Hjemrejse:
Fredag d. 1. februar kl 13:00
fra Barcelona lufthavn.
Vi skal bo på Ayre Hotel Gran Via
som ligger i gå-afstand fra messen.

CISCO LIVE BARCELONA

Rejsepakker og information
1

Netteam pakkerejse

Bestil dine pakker

•
•
•
•
•

1: Netteams pakkerejse: Dkk. 13.000,2: Main Conference Pass: Dkk. 13.500,- *
3: 8 Hour Technical Seminar: Dkk. 4.500,-

Flybillet
Hotel
Forplejning
Transport til og fra hotellet i Barcelona
Sociale arrangementer

Pris Dkk. 13.000,-

* Earlybird pris ved bestilling senest d. 15. oktober 2018

Ønsker du at bestille alle 3 pakker er prisen samlet:

Pris Dkk. 31.000,-

2
Main Conference Pass
Få fuld adgang til messen tirsdag til fredag samt
Customer Appreciation Event med et
Main Conference Pass.
* Earlybird pris ved bestilling senest d. 15. oktober 2018

Pris Dkk. 13.500,-

DIN KONTAKTPERSON:

Mette Pedersen
Tilmeld dig ved at skrive til vores koordinator Mette på:
mpe@netteam.dk med følgende info:

3

8 Hour Technical Seminar
Mandagens omfattende 8 timers tekniske seminarer
omhandler et bredt udvalg af teknologiområder,
designprincipper og best practices.

Pris Dkk. 4.500,-

Navn
Virksomhed
Programpakker

Deadline for tilmelding
er den 15. oktober 2018
Pssstt!! Husk der er begrænset antal pladser

CISCO LIVE BARCELONA

Programmet
Søndag – Afrejse dag
Afrejse fra Københavns lufthavn
Ankomst til Barcelona lufthavn
Ankomst til Ayre Hotel Gran Via. Indcheckning, indlogering og afslapning før messeugen starter
Vi spiser en let middag
		
11:40
14:20
17:00

Mandag – Cisco Live dag 1
08:00
08:45
20:00

Registrering
Technical Seminars
Middag i Barcelona

Tirsdag – Cisco Live dag 2
08:00

Den officielle åbning af Cisco Live 2019
Cisco Certification Testing
• Opening Keynote
• Breakout Sessions
• IT Management Program
Vi samles i hotellets bar til networking og opfølgning på dagen
Middag på en restaurant nær centrum af Barcelona
Alternativt kan man deltage i World of solution reception (18.00-19.30)
•

18:30
19:30

Onsdag – Cisco Live dag 3
08:00
18:30
20.00

Cisco Live fortsætter med Breakout Sessions, World of solution, m.m.
Opfølgning på dagen – Vi samles i hotelbaren
Vi spiser på en hyggelig og autentisk tapas-bar

Torsdag – Cisco Live dag 4
08.00
16.45
17.45
18.15

Sidste officielle messedag på Cisco Live 2019, Breakout Sessions
Guest Keynote (hvis man har lyst) slutter 18.15
Afgang fra hotellet til aftenens fest – Vi mødes i hotelbaren
Cisco Live 2019 Customer Appreciation Event

Fredag – Hjemrejse dag
13.00
15.45
18.45

Vi mødes ved hotellets indgang
Afgang fra Barcelona Lufthavn
Ankomst til Københavns Lufthavn

Du kan se flere detaljer og opdateret uge program for hele Cisco Live Barcelona 2019 her

