
Az elhelyezésről és a részvétel feltételeiről információk a www.isec.hu honlapról 
letölthető Jelentkezési lapon találhatók. 
Elektronikus úton is jelentkezhet az info@isec.hu címen. 
Kérjük az e-mailt a „Jelentkezés az IP konferenciára” tárggyal ellátni.
További információ: Fekete Csaba (30) 954-8483

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI

Prémium Hotel Panoráma**** 
Siófok 
www.premiumhotelpanorama.hu
Elhelyezés:  
egy-, és kétágyas szobákban, 
igény szerint 

Meghívó
Az  I - S e c  K f t .  megh í v j a  Ön t  a

VI. országos IP konferencIA
c ímű  r endezvény re

Időpont: 2014. október 9–10. (csütörtök-péntek)

Helye: Prémium Hotel Panoráma, Siófok 

 ProgrAm1.  n ap 2 .  n ap
10-től:   Regisztráció, üdítő, kávé, workshop a kiállító cégek 
 szakembereivel
12.00:  Ebéd
13.30:  „Kérem szépen..., de ki az az Ip”
 Előadók: Imre Gergely, parditka Mátyás villamosmérnökök
 (I-Sec Kft.)
14.30:  Kevesek által ismert öt elem kiszámítható videorendszer
 építéséhez
 Előadó: Tomolák Sándor (Wavestore Limited, London)
15.30:  Elosztott architektúra alkalmazása az Ip-videotechnikában
 Előadó: Kandolka Gergely (Erando Kft.)
16.30:   Kamarai információk elsőkézből… (Előadás, kérdések)
 Előadó: német Ferenc az SZVMSZK elnöke
19.30:  Vacsora
21.00:  Közkívánatra! Erdei Sándor (‘Rokkerzsolti’) „pálinkaest”

7-től:  Reggeli
9.00:   a szünetmentesítés „kizöldítése”…
 Előadó: Radev Mihály (apC by Schneider Electric)
10.00:  az Ip-kommunikáció előnyei tűzjelző rendszerek esetén
 Előadó: Mészáros József biztonságtechnikai mérnök 
 (Schrack-Seconet Kft.)
11.00:  az Ip világa az Intellio szerint – intelligens megoldások
 minden feladatra…
 Előadó: princz adorján termékfejlesztési ig. (Intellio Zrt.)
12.00: EXTRa! Együtt életeket menthetünk – Új lakossági CO-vészjelzők
 Előadó: Bognár Gábor, Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
13.00:  Ebéd, a rendezvény bezárása
a rendezvény végén sorsolás, kizárólag a jelenlévők részvételével!
Minden előadás után 15 perc szünet. a szünetekben kávé, tea, üdítő.
Mindkét napon a szálloda minden, honlap szerinti szolgáltatása igénybe 
vehető! 

HELYSZÍN: A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE AZ I -SEC KFT.



JeLenTkezÉsI LAP
Ezúton jelentkezem az I-Sec Kft. által rendezett, 2014. október 9–10-én tartandó

VI. országos IP konferencIárA

a „Jelentkezési díj” számláját a jelentkezés beérkezésekor postázzuk.
a részvételi díj fennmaradó részét a szállodában kell kiegyenlíteni. (Készpénz, bankkártya, nagyobb létszám esetén utalás lehetséges.)

Kérjük, hogy az adatok pontos és hiánytalan megadását követően ezt az oldalt küldje el a következő faxszámra: (06-1) 814-3342
Elektronikus úton is jelentkezhet az info@isec.hu címen.

Kérjük a gyors feldolgozhatóság érdekében az e-mailt a JeLenTkezÉs Az IP konferencIárA tárggyal ellátni.

A rÉszVÉTeLLeL kAPcsoLATos rÉszLeTek:

1 ágyas elhelyezés:
22 440 Ft + áfa/fő

(bruttó 28 500 Ft)

2 ágyas elhelyezés:
18 500 Ft + áfa/fő

(bruttó 23 500 Ft)

Jelentkezési díj: bruttó 8000 Ft
(melyet lemondás esetén nem tudunk visszafizetni, de a végszámlából levonjuk)

Elhelyezés típusa (kérjük, jelölje X-szel a megfelelőt):                           1 ágyas elhelyezés                          2 ágyas elhelyezés

 Szállás nélküli részvétel 
C é G a d a T O K :

Cég neve:  .................................................................................................................................................................................................

Kapcsolattartó neve:  .................................................................................................................................................................................

Cég címe:  .................................................................................................................................................................................................

Számlázási cím:  .......................................................................................................................................................................................

Telefonszám/fax:  .....................................................................................................................................................................................

E-mail cím:  ...............................................................................................................................................................................................

Cégszerű aláírás:  ......................................................................................................................................................................................

Jelentkező (1.) neve: Jelentkező (2.) neve:

Jelentkező (3.) neve: Jelentkező (4.) neve:

részvételi díj szállás nélkül: bruttó 20 000 Ft


