
Power -Partnertalálkozó idén III. alkalommal, beszámoló!

Tisztelt jelenlegi és jövőbeni Ügyfeleink! 

Örömmel küldöm beszámolónkat a Power Biztonságtechnika harmadik idei Partner-
találkozó rendezvényéről, mely a jelek szerint fix programmá vált sok érdeklődőnk 
naptárában. A rendezvényt ugyan is minden második hónap első péntekjén me-
grendezzük.

A június 7-én tartott rendezvé-
nyünk tartalmazott rendhagyó 
elemeket is, viszont oktatások 
terén bevezettünk egy újítást, 
ami lehetővé tette a különböző 
témák iránt érdeklődők párhu-
zamos oktatását. A Power 
konferencia termén kívül 
kinyílt a nagytárgyaló is ahol 
nagyobb lélegzetvételű, sza-
kmai, kifejezetten az IP és a 
távfelügyeleti megoldások iránt 
érdeklődőket fogadtuk.

Oktatásaink folyamatosan zajlottak a következő témákban és előadóktól:

Banai András:
Száva Tibor :
Gyigor Tamás:
Agócs Gábor:
Zibrinyi Zoltán:
Száva Tibor :

Új „Power Supply” szünetmentes CCTV és beléptető tápegység
Új termékeink bemutatója
GlobalFire Tűzjelző rendszerek - grafikus megjelenítés
Paradox vezeték nélkül és az NVX80 kültéri kombinált érzékelő
TechSon DVR – Nuuo NVR, Videótechnika rögzítési oldalról
Cryptex – A beléptető rendszer termelő eszköz
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Power – Paradox Wellness akció sorsolás

Paradox TM50 játék:

Akciók ismét, ahogy megígértük:

Mint minden Power – Partnernapon, most is kisorsolásra került a 4*-os két fős Wellness 
hétvége azon tisztelt Ügyfeleink között akik Május hónapban legalább 150.000Ft-
ért vásároltak Paradox eszközöket cégünknél. Fontos információ, hogy nem “csak” 
minden partnernapon, hanem minden egyes hónap elején kisorsolásra kerül az 
említett hétvége!

A képen Banai András, a Power Biztonságtechnika alapító-tulajdonosa. Május havi 
nyertesünk a Multitronika Kft. Gratulálunk a nyertesnek és kellemes időtöltést kívá-
nunk!

Továbbra is nyitva áll a lehetőség mindenki előtt, hogy
Paradox TM50 érintőképernyős kezelőt nyerjen minden 
partnernapunkon. Nem kell mást tennie mint játszani a 
www.powerbizt.hu honlapon elérhető TM50 játékkal és 
legyen jelen a Partnernapon.
Május havi nyertesünk a Security Automatika Kft.
Csatári Attila. Gratulálunk a nyertesnek!

Meglepően alacsony 
árakkal kápráztattuk el 
Tisztelt Ügyfeleinket is-
mét; a termékek kiválasz-
tásában pedig tapasztalt 
Termékfelelőseink álltak 
rendelkezésre.



Képezze magát, szerezzen tudomást elsőként az újdonságokról!
Várjuk szeretettel a Power következő partnernapi rendezvényén ahol ismét újdon-
ságokkal, új műszaki megoldásokkal, de a megszokott szakmai gárdával találkozhat. 
Vásároljon a legnagyobbtól a legjobb áron! 

Partnertalálkozó a Power Biztonságtechnikánál

Következő időpont: 2013. augusztus 2., péntek
A rendezvény kötetlen, ingyenes, és egész
nap tart! Regisztrációt nem igényel!


