
September 15th 2016  

Hilton Antwerp Old Town

Een informatieve middag met alle informatie over collaboration in 2017. 
Video conferencing, multimedia en techniek voor in de vergaderruimte. 

Wat zijn de nieuwe trends? Wat is de rol van Skype for Business? Wat kan ik 
precies doen met een touch display? Communicatie in combinatie met 
cloud? DEKOM adresseert 7 thema’s en sluit traditioneel af met gin tasting.  

De visie van DEKOM op de 
werkplek van 2017. 
DEKOM informeert over slimme oplossingen met o.a. touch 
displays, video walls, narrow casting, videocommunicatie, 
besturig van ruimtes met een iPad, minder bedrading, 
intelligente projectie, collaboration rooms, 4K of UHD… en 
veel meer. 

DEKOM presenteert ook de visie op de ‘Huddle Room’, 
deze veelbesproken ruimte is toe aan opheldering.
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Business en pleasure, de perfecte combinatie.  
Bij DEKOM geloven we in een langdurige samenwerking. Het plezier dat wij dagelijks in ons werk 
hebben, willen wij ook graag uitstralen. Op informele wijze willen wij onze beste partners aan u 
voorstellen. 6 korte en krachtige briefings van onze gerenommeerde leveranciers zullen u nieuwe 
inzichten geven. U bent direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de stand van de 
techniek.  

De dag wordt afgesloten met een professionele gin tasting in een van de meest trendy restaurants 
van Antwerpen. In deze unieke omgeving zullen ook awards worden uitgereikt, o.a. aan onze meest 
innovatieve klanten.  

Voor wie:  professionals die op zoek zijn naar vernieuwing, huidige of toekomstige gebruikers van Skype for Business of video conferencing, 
  geïnteresseerden die willen weten wat er mogelijk is met touch displays, verantwoordelijken voor de inrichting van  
  (vergader)ruimtes en iedereen die op de hoogte gebracht wil worden van de trends in communicatietechnologie. 

Waar / wanneer: donderdag 15 september, aanvang 12:00 uur bij Brasserie HOBS (Groenplaats 8-10). Lunch & registratie wordt hier gedaan, om 
  13:00 uur is er koffie bij Hilton Antwerp Old Town (direct tegenover HOBS). Het seminar heeft hier plaats. Om 18:00 wordt 
  wederom bij HOBS de afsluiting gedaan, met gin tasting & food pairing. 

Parkeren:  Op de Groenplaats is voldoende parkeerruimte in de ondergrondse parkeerplaats. Deze is centraal gelegen tussen HOBS en 
  Hilton. 

Kosten:  Aan deelname aan dit seminarie zijn géén kosten verbonden en DEKOM vergoedt de kosten voor de parking. Bovendien 
  verstrekt DEKOM aan deelnemers vouchers ter waarde van 2.840,- euro.  

  

Laat ons svp zo spoedig mogelijk weten of u kunt deelnemen. Uw komst is voor ons zeer belangrijk en zal ook aan u 
beloond worden. We proberen ons te houden aan een maximum van 2 inschrijvingen per organisatie. Houd ook 
rekening met het gehele dagprogramma, we moeten dit tijdig reserveren.  

U wordt persoonlijk nader geïnformeerd en benaderd, maar we zien ook graag de bevestiging van uw komst via mail: 
info-be@dekom.com, we zien uit naar donderdag 15 september om 12 uur in Antwerpen.  

Het dagprogramma in het kort: 
12:00  Ontvangst en lunch 
13:00 Opening 
13:15 Executive briefing Cisco Spark  
13:45  “Being a super presenter” - NEC  
14:00  “De logische integratie” - Extron  
14:30  “Not just more pixels, but better pixels” - NEC  
14:45 Executive briefing Lifesize 
15:30  “Bridging the old & new world” - StarLeaf  
16:30  Keynote: Huddle Room - DEKOM  
17:15 Executive briefing Polycom  
18:00  naar de overkant: Brasserie HOBS  
 Gin Tasting & Food Pairing  
20:00 Afsluiting  

Tijdens de sessies kunt u hands on kennis maken met de 
nieuwste producten. 


