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CISCO EXPO a ajuns la ediţia a V-a 
 
Cisco Romania organizează, în perioada 8-9 mai 2007, la JW Marriott Grand Hotel, cea de-a cincea ediţie a 
CISCO EXPO. Pe parcursul celor două zile de eveniment, cei mai importanţi jucători din domeniul IT&C aduc 
în discuţie subiecte de interes pentru întreg mediul de afaceri, tehnologia de comunicaţii fiind astăzi 
indispensabilă pentru dezvoltarea organizaţiilor şi pentru sporirea productivităţii. 
 
Devenit eveniment de referinţă al industriei IT&C din România, CISCO EXPO se desfăşoară anul acesta sub 
sloganul „Welcome to the Human Network”. 
 
CISCO EXPO 2007 este organizat în jurul a cinci grupuri principale de soluţii: Network Systems, Unified 
Communications, Security, Data Center şi Wireless & Mobility, prezentate atât în plen cât şi în sesiuni tehnice 
desfăşurate în paralel. Sunt expuse, de asemenea, studii de caz cu implementări de soluţii Cisco în companii din 
România şi din Europa, precum şi felul în care Cisco foloseşte propria tehnologie pentru a-şi spori 
productivitatea şi capacitatea de reacţie rapidă la solicitările clienţilor.  
 
Peste 800 de reprezentanţi ai unor companii cu renume în industria românească participă la prezentări şi 
demonstraţii, care aduc în prim plan cele mai noi tehnologii şi tendinţe din domeniul comunicaţiilor, realizate de 
experţi Cisco locali şi internaţionali, împreună cu partenerii din acest an ai evenimentului.  
 
Platinum Partner al CISCO EXPO 2007 este compania ROMTELECOM. Premium Partners ai evenimentului 
sunt: Datanet Systems, IBM Romania, Omnilogic şi Panduit. Technology Partners ai CISCO EXPO 2007 sunt 
companiile: Crescendo, Cronus, INTRAROM, Kernel Control, Logicom, NextiraOne, Fluke Networks, Spirent 
Communications, S&T, Trend Micro.  Mobility Partner este compania Vodafone. 
 
CISCO EXPO 2007 găzduieşte şi o expoziţie permanentă în cadrul căreia sunt prezentate echipamente şi 
demonstraţii tehnice de soluţii şi tehnologii Cisco realizate de partenerii acestei ediţii.  
 
Despre CISCO EXPO: Cisco organizează anual CISCO EXPO în peste 45 de ţări, 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 vă invităm să vizitaţi site-ul www.ciscoexpo.ro. 
 
Despre Cisco Systems 
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care contribuie la 
transformarea conectării, comunicării şi colaborării interpersonale. Informaţii despre Cisco se găsesc la adresa 
Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi 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 
societăţilor afiliate din SUA şi din alte câteva ţări. Toate celelalte mărci menţionate în acest document sunt 
proprietatea firmelor respective. Utilizarea termenului de partener nu implică o relaţie de parteneriat între Cisco 
şi oricare altă companie. Acest document face parte din Informaţiile Publice Cisco. 

 
 
 


