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Wordt deze mail niet correct weergeven?
Klik hier voor de webversie

Ontmoet Lydis

Lydis, dé IP communicatie
specialist.
Lydis heeft producten van
de volgende fabrikanten in
haar portfolio.
2N
Algo
Allnet
Caretech
Cobs
Panasonic
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar

In deze Lydis Update willen wij u informeren over de beurzen
waar Lydis in dit kwartaal in ieder geval aan deel gaat nemen.
Tijdens deze beurzen kunt u kennismaken met de diverse
fabrikanten, en verschillende nieuwe ontwikkelingen, die Lydis in
haar assortiment heeft.
Interesse in het bezoeken van één van bovenstaande beurzen,
neem dan contact met ons op via info@lydis.nl,
+31 (0)36 20 20 120 of schrijf u in via de desbetreffende link van
de verschillende beurzen.

Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

De ISE is sinds 2004 een beurs die wereldwijd het snelst groeit en het best bezocht wordt voor de
professionele AV oplossingen. Dit jaar zijn er weer 12 hallen gevuld en staan er meer dan 1000
standhouders en worden er meer dan 50.000 bezoekers verwacht.
Yealink introduceert o.a. het nieuwe VCR systeem, en de nieuwe Conferentie telefoon CP860 op
deze beurs. Yealink heeft haar stand in Hal 9-A122.
Wanneer?
10, 11 en 12 februari 2015
Waar?
Amsterdam Rai in Amsterdam
Stand nummer: 9-A122
Meer informatie: www.iseurope.org
Indien u in de gelegenheid bent om de ISE te bezoeken, kunt u gebruik maken van
de invitation code 916802 tijdens de registratie voor een gratis toegangskaart.

De CeBIT biedt de unieke voordelen van een IT beurs en presentaties voor
professionals. Op de CeBIT vindt u de laatste IT trends en productinnovaties van uit de hele
wereld.
Wanneer?
16, 17, 18, 19 en 20 maart 2015
Waar?
Hannover Messe in Hannover
Stand nummer: Hall 13, C20 (Yealink)
Meer informatie: www.cebit.de

De Zorg & ICT is het jaarlijks ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de zorg.
Het is de vakbeurs waar u op de hoogte raakt van de laatste ontwikkelingen voor uw
specifieke beleidsterrein of vakgebied.
Wanneer?
18, 19, en 20 maart 2015
Waar?
Jaarbeurs in Utrecht
Stand nummer: 11.C052
Meer informatie: www.zorg-en-ict.nl
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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 Archief
Lydis Update,

Lydis B.V.

wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Copyright © 2015 Lydis B.V., All rights reserved.

Antennestraat 33
1322 AH ALMERE
T +31 (0)36 20 20 120
F +31 (0)36 20 20 129

Lydis Update niet meer ontvangen, klik hier | Gegevens wijzigen klik hier

