
KONVERGENCE VEDOUCÍ K ÚSPĚCHU

Celkem 3 kamiony, 69 měst, 3 trasy, nejnovější inovace… a Vy.
Naše Roadshow 2019 přinese zprávu o konvergenci Hikvision do celé 

Evropy. Přijďte se podívat na kompletní nabídku společnosti Hikvision v 
kombinaci s výkonným a bezproblémovým řešením. Pojďmě společně blíže k 

potenciálu konvergence pro prosperující a inovativní budoucnost! 

Klikněte zde pro přihlášení.
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IRIS HOTEL EDEN 

Vladivostocká 1540/2, 100 00 Praha 10-Vršovice

Kliknětě zde pro přihlášení.

https://content.hikvision.com/hikvision-europe-2019-roadshow-embracing-convergence-for-success


Stát

Název společnosti

Obor podnikání Stát

Pracovní pozice

Jméno

Email

Souhlasím se zasíláním dalších informací  
od marketingu Hikvision.

Příjmení

Telefonní číslo

Marketing Hikvision se zavazuje chránit a respektovat Vaše 
soukromí. Vaše osobní údaje použijeme pouze k tomu, 

abychom spravovali Váš účet a poskytovali Vámi požadované 
produkty a služby. Čas od času bychom Vám rádi zaslali 

informace o našich produktech a službách, stejně tak jako o 
dalším obsahu, jež by Vás mohl zajímat.  Pokud souhlasíte s 
tím, abychom Vás kontaktovali za tímto účelem, zaškrtněte 

prosím políčko níže.

Sign up for your attendance

Country Europe*
Please choose in which country you will attend our roadshow

Company Name*

Business Type*

Job Title*

Business Country*

Last Name*

Phone Number

First Name*

Email*

I agree to receive other communications from Marketing Hikvision.

Marketing Hikvision is committed to protecting and respecting your privacy, 
and we’ll only use your personal information to administer your account and 
to provide the products and services you requested from us. From time to time, 
we would like to contact you about our products and services, as well as other 
content that may be of interest to you. If you consent to us contacting you for 
this purpose, please tick below to say how you would like us to contact you:

SIGN  UP

Please select

Please select

Prosím vyberte stát, 
ve kterém byste se rádi zúčastnili naší roadshow


