
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
CISCO EXPO prezintă cele mai noi tendinţe în domeniul  

reţelelor inteligente de comunicaţii, tehnologii şi soluţii de afaceri prin Internet 
 
 
Cisco Systems Romania organizează CISCO EXPO, în perioada 1-2 iunie 2005, la JW Marriott 
Bucharest Grand Hotel.  
 
Aflat anul acesta la a treia ediţie, CISCO EXPO este considerat a fi unul dintre cele mai importante 
evenimente IT ale anului. Desfăşurat sub deviza Intelligent Information Networks, CISCO EXPO este 
dedicat deopotrivă managerilor de companii şi specialiştilor IT, furnizorilor de servicii de comunicaţii, 
reprezentanţilor canalelor de vânzări, ai administraţiei publice şi managerilor de sisteme informatice. La 
acest eveniment sunt aşteptaţi peste 600 de participanţi din România şi Republica Moldova. 
 
Printre cei care vor susţine prezentări în cadrul CISCO EXPO se numără: Michael Ganser, Vice 
Preşedinte pentru Europa Centrală şi de Est, Geraint Anderson, Vice Preşedinte Service Provider 
Wireline pentru EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa), reputaţi experţi ai companiei Cisco 
Systems, reprezentanţi ai echipei Cisco Systems Romania şi ai companiilor partenere CISCO EXPO . 
 
CISCO EXPO continuă tradiţia în furnizarea de informaţii privind tehnologii şi soluţii de afaceri de 
ultimă generaţie. Tema ediţiei din acest an, Intelligent Information Networks, introduce o nouă viziune 
şi strategie tehnologică privind evoluţia de la reţele de comunicaţii la sisteme integrate, prin dezvoltarea 
şi comunicarea rolului pe care îl are reţeaua pentru o infrastructură IT mai inteligentă care permite 
optimizarea proceselor de afaceri.  
 
Ediţia curentă cuprinde în deschidere sesiuni în plen privind impactul pozitiv al utilizării reţelelor 
inteligente în susţinerea strategiilor de afaceri şi creşterea economică generată de accesul în bandă largă. 
Pe parcursul celor 2 zile se vor desfăşura în paralel numeroase prezentări grupate pe 5 secţiuni distincte, 
cu subiecte de mare actualitate, dintre care enumerăm: IP Communications, Security, Business Ready 
Data Center, Storage & Optical, Network Management Services, Technology Applications şi Service 
Providers.  
 
Evenimentul găzduieşte o expoziţie permanentă în cadrul căreia sunt prezentate echipamente şi  
demonstraţii tehnice de soluţii şi tehnologii Cisco realizate de partenerii acestei ediţii: Romtelecom, 
Datanet Systems, HP Romania, Kernel Control, IBM Romania, Omnilogic, Trend Import Export, Trend 
Micro (reprezentat de GECAD Net). Sponsor principal al evenimentului este compania Romtelecom.  

Înregistrarea participării la CISCO EXPO se face on line, pe site-ul dedicat evenimentului, la adresa 
www.ciscoexpo.ro, unde sunt disponibile şi informaţii detaliate privind agenda şi activităţile din cadrul 
manifestării. 

 



 
 
 
Despre CISCO EXPO: Cisco Systems organizează anual CISCO EXPO în peste 20 de ţări din regiunea EMEA, oferind 
participanţilor posibilitatea de a acumula noi cunoştinţe în domeniul celor mai recente tehnologii şi soluţii de afaceri 
dezvoltate în sprijinul companiilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi organizaţiilor de dimensiuni mari. Pentru detalii despre 
ediţia organizată în acest an la Bucureşti şi pentru înregistrare on line vă invităm să vizitaţi site-ul www.ciscoexpo.ro. 
 
 
Despre Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), lider mondial în domeniul echipamentelor de reţea 
pentru Internet, sărbătoreşte anul acesta 20 de ani dedicaţi inovaţiilor tehnologice, avangardei în domeniu şi responsabilităţii 
sociale. Puteţi găsi informaţii despre Cisco la http://www.cisco.com. Pentru ştiri la zi, vizitaţi http://newsroom.cisco.com. 
 
Cisco, Cisco Systems şi sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco Systems, Inc. şi / sau ale filialelor 
sale în Statele Unite şi în anumite alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale menţionate în acest document aparţin 
deţinătorilor lor. 
 
 


