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Beurzen in 2014
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E info@lydis.nl
W www.lydis.nl

In deze Lydis Update willen wij u informeren over de beurzen waar
Lydis dit jaar in ieder geval aan deel gaat nemen.
Tijdens deze beurzen kunt kennismaken met o.a. de producten van
2N, Patton, Spectralink en Yealink.

Fabrikanten

RoutIT Live!

: 6, 7 en 8 mei in Ede

ICTVakdag

: 12 mei in Utrecht

SES, Lync

: 11 juni in Maarssen

Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.
2N
Algo

Telecom Time : 19 en 20 november in Utrecht

Interesse in het bezoeken van één van onderstaande beurzen,

Allnet

neem dan contact met ons op of schrijf u in via de desbetreffende

Caretech

link van de verschillende beurzen.

Panasonic
Patton
Spectralink
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

RoutIT LIVE!

ICTVakdag

RoutIT LIVE! is het

U wilt op de hoogte zijn van de

evenement in het voorjaar,
waar RoutIT partners

nieuwste ontwikkelingen in uw
vakgebied?

worden

U wilt gratis belangwekkende

geïnformeerd over de
actuele stand van zaken.

lezingen over uw vakgebied
bijwonen?
U wilt de belangrijkste

In presentaties en
demonstraties

ondernemers en beslissers uit
de branche ontmoeten?

worden de portfolio’s in

www.lydis.nl

huidige vorm met partners
gedeeld.

Dan mag u de ICTVakdag 2014
gewoon niet missen!

RoutIT Live! is alleen
toegankelijk voor Partners

Wanneer?
12 mei 2014

van RoutIT.

De website van lydis is
actueel en live, incl. een

Wanneer?

webshop waarmee u toegang

6, 7 en 8 mei 2014

heeft tot de product- en
prijsinformatie.

Waar?
Jaarbeurs in Utrecht
Stand?
86

Waar?
Kantoor RoutIT in Ede

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u

Meer informatie:

Meer informatie:
www.ictvakdag.nl

www.routit.nl

direct via onze website.

Telecom Time
Telecom Time is de grootste
en meest belangrijke telecom
beurs in Nederland.

SES
Microsoft heeft in 2011
rondom haar collaboratie
oplossing Lync een aantal

Al meer dan 11 jaar is Telecom
Time hét platform voor de
gehele sector.

netwerkbijeenkomsten

Wanneer?

georganiseerd.

19 en 20 november 2014

Hieruit ontstond spontaan

Waar?

een community:

Jaarbeurs in Utrecht

Social Enterprise Society
Stand?
Wanneer?

TT17

11 juni 2014
Meer informatie:
Waar?

www.telecomtime.nl

InnStyle in Maarssen
Meer informatie:
www.seslync.nl

Kunt u niet wachten, of heeft
u geen mogelijkheid voor het
bezoeken van één van de
beurzen, neem dan contact met
ons op voor een persoonlijke
afspraak,
tel. +31 36 20 20 120 of
info@lydis.nl

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of
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Lydis Update doorsturen?
Lydis Update April 2014-015
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

