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Tehnologii de comunicaŃii de ultimă generaŃie 
 la cea de-a VI-a ediŃie a Cisco Expo 

 

Cisco Romania organizează, în perioada 5-6 Noiembrie, la Hotelul  Radisson SAS din Bucuresti, 
cea de-a şasea ediŃie a Cisco Expo. Pe parcursul celor două zile de eveniment, vor fi prezentate 

tehnologii de comunicaŃii de ultimă generaŃie indispensabile serviciilor financiare, imobiliare, 

transport, industrie, precum şi sectorului public. 

Eveniment de referinŃă al industriei IT&C din România, Cisco Expo se desfăşoară anul acesta sub 

sloganul Enable your network, Empower your business. 

  

Cisco Expo 2008 prezintă ultimele inovaŃii în domeniul soluŃiilor şi arhitecturilor pentru reŃele, 

precum şi ale serviciilor oferite utilizatorilor de echipamente Cisco, grupate în cinci categorii 

principale: Mobility Services, Virtualization Services, Security Services, Unified Communications 

Services şi Service Provider Services. Sunt expuse, de asemenea, studii de caz cu implementări de 

soluŃii Cisco în companii din România şi din Europa.  

 

Peste 500 de reprezentanŃi ai unor companii de prestigiu din diverse domenii participă la prezentări şi 

demonstraŃii care aduc în prim plan cele mai noi tehnologii şi tendinŃe din domeniul comunicaŃiilor, 

realizate de experŃi Cisco locali şi internaŃionali, împreună cu partenerii din acest an ai 
evenimentului.  

 

Partenerii de anul acesta ai Cisco Expo sunt companiile:  

Platinum Partner - ROMTELECOM 

Premium Partners - Cronus, Datanet Systems, Frontal şi Kernel Control 

Technology Partners - Brinel, Crescendo, Fluke Networks, IBM, INTRAROM, Logicom, Probitas, 

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

 

Cisco Expo 2008 găzduieşte şi o expoziŃie permanentă în cadrul căreia sunt prezentate cele mai 

recente echipamente şi demonstraŃii tehnice de soluŃii şi tehnologii Cisco realizate de partenerii 

acestei ediŃii.  

 

Despre Cisco Expo: Cisco organizează anual Cisco Expo în peste 20 de Ńări, oferind participanŃilor 

posibilitatea de a acumula noi cunoştinŃe în domeniul celor mai recente tehnologii şi soluŃii de afaceri 

dezvoltate în sprijinul companiilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi organizaŃiilor de dimensiuni 

mari. Pentru detalii despre ediŃia organizată în acest an la Bucureşti vă invităm să vizitaŃi site-ul 

www.ciscoexpo.ro. 

 
Despre Cisco Systems 
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaŃiile Internet care contribuie la 

transformarea conectării, comunicării şi colaborării interpersonale. InformaŃii despre Cisco se găsesc 

la adresa Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaŃi site-ul Web de la adresa 

http://newsroom.cisco.com. 
Cisco, Cisco Systems şi sigla Cisco Systems sunt mărci înregistrate ale Cisco Systems, Inc. şi/sau ale 

societăŃilor afiliate din SUA şi din alte câteva Ńări. Toate celelalte mărci menŃionate în acest document sunt 
proprietatea firmelor respective. Utilizarea termenului de partener nu implică o relaŃie de parteneriat între 

Cisco şi oricare altă companie. Acest document face parte din InformaŃiile Publice Cisco. 
 


