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Trei megatrenduri în tehnologiile de comunicaŃii în prim-plan la  Cisco Expo 2008:  
Video, Colaborare şi Mobilitate   

 
 

Cisco: 10 ani de activitate în România în parteneriat  cu companii puternice şi specialişti în domeniu  
 
Cisco Romania împreună cu partenerii săi, organizează în perioada 5-6 Noiembrie, la Hotelul 

Radisson SAS din Bucuresti, Cisco Expo 2008. Aflat la cea de a VI-a ediŃie, Cisco Expo, 

manifestarea cea mai complexă din domeniu, considerată ca eveniment de referinŃă pe piaŃa 

IT&C din România, îşi propune să aducă în atenŃia specialiştilor soluŃii şi tehnologii de 

comunicaŃii de ultimă generaŃie proiectate pentru a fi aplicate  în transport, industrie, servicii 
financiare, imobiliare, precum şi în sectorul public. ExperŃii locali şi internaŃionali ai Cisco şi ai 

companiilor partenere vor prezenta  modalităŃile prin care noile tehnologii influenŃează viaŃa 

cotidiană şi afacerile, pornind de la tendinŃele actuale ale pieŃei.  

 

Agenda Cisco Expo 2008 va cuprinde 50 de sesiuni plenare şi prezentări tehnice desfăşurate în 

paralel, în cadrul cărora se vor explora 3 megatrenduri în tehnologiile de comunicaŃii: Video, 

Colaborare şi Mobilitate. Faza următoare în evoluŃia Internetului, web 3.0, se bazează pe aceste 

trei tendinŃe, componente tot mai importante ale vieŃii moderne, active.  

Evenimentul va găzdui o expoziŃie permanentă, în cadrul căreia partenerii vor prezenta 

echipamente şi demonstraŃii tehnice ale soluŃiilor şi tehnologiilor Cisco. 

 

La eveniment sunt asteptaŃi să participe peste 500 de reprezentanŃi ai unor companii de prestigiu 

din diverse domenii de activitate din România, interesaŃi să cunoască la ei acasă ultimele tendinŃe 

mondiale. Partenerii ediŃiei de anul acesta ai Cisco Expo sunt nume de rezonanŃă din industrie. 

Platinum Partner va fi pentru a treia oară consecutiv ROMTELECOM. Premium Partners vor fi    
Cronus, Datanet Systems, Frontal şi Kernel Control, iar ca Technology Partners  participă Brinel, 

Crescendo, Fluke Networks, IBM, INTRAROM, IRONPORT, IXIA, Logicom, Probitas, 

Romsys, S&T, TC&C, Tornado Sistems, Zoom International. 

 

EdiŃia Cisco Expo 2008 este marcată şi de sărbătorirea a 10 ani de activitate ai Cisco Romania. 

Un deceniu de realizări, unde compania s-a evidenŃiat printr-o prezenŃă puternică în toate 

sectoarele relevante, având în prezent un portofoliu larg de clienŃi din diverse domenii de 

activitate. Cisco Romania şi valoroasa sa echipă de specialişti s-a poziŃionat ca jucător cheie pe 

piaŃa românească, contribuind semnificativ la progresul mediului de afaceri şi influenŃând prin 

implicarea activă şi transferul de know- how procesul de formare a noii generaŃii de specialişti  

în  IT&C. 

 



« În cei 10 ani care au trecut de când Cisco este prezent în România, cifra de afaceri şi numărul 
angajaŃilor au fost într-o creştere continuă, concomitent cu lărgirea cercului de parteneri pe 
piaŃă şi consolidarea relaŃiei speciale pe care o avem cu aceştia. Încă de la început, ne-am 
asumat rolul de a conecta România, Ńară cu o economie extrem de dinamică, la ultimele noutăŃi 
din  domeniul tehnologiilor de comunicaŃii. Cisco Expo a contribuit remarcabil  la poziŃionarea 
noastră ca un reper pe piaŃa IT&C, o companie cu viziune, capabilă să genereze trenduri în 
domeniu. De asemenea, suntem implicaŃi activ în formarea de noi specialişti în domeniul IT&C, 
în principal prin Programul Cisco Networking Academy, care  a impus România printre primele 
7 Ńări din Europa, ceea ce Cisco România îşi propune şi ca cifră de afaceri”  a declarat Bogdan 

Constantinescu, general manager Cisco Romania. 
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