Citrix Synergy 2019
Atlanta 19.-25. maj

Tag med de førende Citrix specialister til Synergy
Citrix Synergy er konferencen, hvor du får mulighed for at
forstå de trends, der er i IT-verdenen, møde og opleve teknologierne på første hånd samt blive opdateret på alt nyt
inden for Citrix. Samtidigt har du en unik mulighed for at
uddanne dig og få certificeringer på konkrete produkter
og løsninger, når du deltager i konferencen!
Alt dette kan du opleve
Conecto sikrer, at du får rig mulighed for at netværke og
føre dialog med andre kunder, producenter og selvfølgelig
Conectos egne konsulenter.
Det faglige indhold på konferencen har højeste prioritet.
Conectos konsulenter vil deltage fra tidlig morgen til sen
aften, og de vil guide dig til de rigtige sessioner. Du vil få
lejlighed til at møde udviklere og ansvarlige inden for
alle produkter, og du kan forvente at sidde sammen med
de dygtigste og mest kompetente personer inden for alle
områder.
På turen afholder Conecto flere unikke TechTalks med vores
partnere, hvor du kan dykke ned i teknikken sammen med
vores konsulenter. I den øvrige tid prioriterer vi det sociale
samvær og tilbyder blandt andet morgenløb, sociale events
og god mad.
Det med småt
Early Bird-prisen for at deltage på turen er 26.500 DKK ex.
moms. Tilmeldingsfrist: 14. marts 2019.
Efter fristen er du velkommen til at kontakte Conecto for
at høre om der er plads - men vi kan ikke garantere prisen.
Prisen inkluderer IKKE adgang til konferencen.

CONECTO A/S
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Rejsen inkluderer:
•
Fly med afrejse fra Københavns Lufthavn (t/r)
Udrejse søndag den 19/5
Hjemrejse fredag den 24/5 (ankomst den 25/5)
•
Transfer til og fra hotel
•
Overnatning på hotel
•
Fuld forplejning
•
TechTalks med vores partnere i løbet af turen
•
Socialt networking event for alle
Konferencen løber fra den 21.-23. maj 2019.
Konferencepas er IKKE inkluderet i turen, men dette kan
købes seperat på www.citrixsynergy.com. Husk at skriv t du
rejser med Conecto, når du registrerer dig og køber konferencepas.
Mere info
Mere information kommer løbende på vores hjemmeside:
www.conecto.dk/events/oplev-citrix-synergy-2019
Her vil du kunne se hele programmet, når det er klart og
der vil også være link til selve tilmeldingen, der håndteres
af vores rejsebureau Travel 4 Companies.

Kontakt os for mere information
Tlf: +45 3336 3738
Mail: info@conecto.dk

GLADSAXEVEJ 376
DK-2860 SØBORG

TLF: +45 3336 3738
INFO@CONECTO.DK

