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Begin maart vindt de CeBIT weer plaats in Hannover (D). De CeBIT is nog
steeds de meest interessante internationale beurs op het gebied van
telecommunicatie en IT. Van 10 maart t/m 14 maart kunt u zich weer laten
informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en trends.

W www.lydis.nl
Het team van Lydis (en/of de Yealink Account Manager voor de Benelux,
Jeffrey Cao) is tijdens de CeBIT voor u aanwezig op de Yealink stand, Hal
13, Stand C75 en verwelkomt u daar graag.
Tijdens deze editie van de CeBIT wordt u door ons geïnformeerd over de
ontwikkelingen bij onze fabrikanten, zoals Yealink, Spectralink, Patton,
2N, Allnet en Yeastar.
Graag zouden wij willen weten of u de CeBIT gaat bezoeken, zodat wij tijd
kunnen reserveren om u persoonlijk te verwelkomen. U kunt uw
aanmelden door een e-mail te sturen naar info@lydis.nl en wij zullen
zorgen voor een kosteloos toegangsbewijs.

Fabrikanten
Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

Ook tijdens de CeBIT kunt u onderstaande personen telefonisch bereiken
op de volgende telefoonnummers:
Cor Heide:

+31 6 57261623

Gijsbert Zijlstra:

+31 6 82019802

2N

Marc Beems:

+31 6 21296935

Algo
Allnet
Caretech

Indien u geen tijd heeft om de CeBIT te bezoeken en een afspraak wilt met
één van onze medewerkers bij u op kantoor, dan kunt u uiteraard contact

Panasonic

met ons opnemen.

Patton
Spectralink

Houd ook onze evenementen pagina in de gaten voor meer informatie.

Yealink
Yeastar
Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Add
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.
Cor Heide

Op de CeBIT zullen onder
andere de volgende nieuwe

www.lydis.nl

producten gepresenteerd
worden.

• PIVOT

De website van lydis is
actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang

Het team van Lydis kan u

heeft tot de product- en

informeren.

hierover volledig

prijsinformatie.
Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw

• Yealink SIP-T48G

inloggegevens of registreer u
direct via onze website.

• SNBX Appliance

• Yealink SIP-T21P

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of
bezoek onze website www.lydis.nl
Lydis Update doorsturen?
Lydis Update Februari 2014-013
Copyright © 2014 Lydis B.V., All rights reserved.
Lydis Update, wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Lydis Update niet meer ontvangen, klik hier | Gegevens wijzigen klik hier

