
Podczas DriveBy w Warszawie spotkasz się oko w oko ze specjalistami branży technolog-
icznej. Zobaczysz prezentacje, weźmiesz udział w panelu dyskusyjnym w małym,
wyselekcjonowanym gronie top management’u G DATA, LoVo i VECTOR SOLUTIONS
i zbudujesz biznesowe relacje z dostawcami nowoczesnych produktów dla Operatorów ISP.

DriveBy to nie szkolenia, chociaż będziemy dzielić się wiedzą. To nie kółka dyskusyjne czy fora, 
chociaż będziemy rozmawiać i rozwiązywać problemy. DriveBy to nie coaching, chociaż
pokażemy Wam gotowe do wdrożenia, dobre praktyki, usługi i produkty. Czym zatem jest
DriveBy TechMeeting?
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Zaległe płatności względem dostawców. Nie opłacone faktury
abonentów. Drogie i nieskuteczne rozwiązania. To wszystko wykopuje 
sporą dziurę w Twoim portfelu i często nie pozwala na inwestycje i dalszy 
rozwój Twojego biznesu.
PodczasPodczas warsztatów, dostaniesz od nas produkty i usługi, dzięki którym 
będziesz bardziej konkurencyjny na rynku. Proponowane przez nas 
warunki współpracy są znacznie bardziej atrakcyjne niż te dostępne na 
rynku. Mówiąc wprost - przyjedź na DriveBy aby otrzymać wyjątkowe 
usługi dla Operatorów w najlepszych cenach.

Jak zarobisz?
Na DriveBy spotkasz się z top managementem trzech
dostawcówdostawców usług i produktów dla Operatorów. Niezależnie od 
Twojej skali, otrzymasz dostęp do przygotowanych przez nich 
ofert i rozwiązań. To sprawdzone i funkcjonujące na rynku ISP 
działania, które nie dość, że uczynią Twój biznes bardziej 
konkurencyjnym to jeszcze w bardzo krótkim czasie  przyni-
osą konkretne zyski.
Jeśli chcesz rozwinąć skrzydła i dać swoim Abonentom więcej 
niż konkurencja i jeszcze przy tym zarobić...to na pewno
zainteresują Cię nasze propozycje w obszarach VoIP, MVNO, 
Net Security.

Jak zaoszczędzisz?

Jak zarobisz?

Jak być na czasie?
To co dla Ciebie przygotowaliśmy to absolutny niezbędnik dla 
ISP. Usługi, to jedno. Gdy połączymy je z oferowanymi na
DriveBy rozwiązaniami technologicznymi to otrzymamy komplet
i gotowe instrukcje wdrożeniowe. Nowatorskie rozwiązania
wzmocnią technologicznie Twój biznes i Twoją ofertę.
DoDo tego dorzucimy obsługę Klienta na najwyższym poziomie
i najlepszą relację ceny do jakości.

Jak być na czasie?
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Zabezpieczenia IT narodziły się w Niemczech: G DATA Software AG to pionier
w dziedzinie oprogramowania antywirusowego. Pierwszy program antywirusowy został 
opracowany przez tę, założoną w 1985 roku w Bochum, firmę ponad 30 lat temu. Obecnie 
G DATA to jedna z czołowych firm na świecie zajmujących się dostarczaniem
zabezpieczeń IT.

Wyniki badań udowadniają, że zabezpieczenia IT „made in Germany” gwarantują
internautominternautom najlepszą ochronę. Stiftung Warentest zajmuje się testowaniem
zabezpieczeń internetowych od 2005 roku. We wszystkich dziesięciu testach
przeprowadzonych między rokiem 2005 a 2017 firma G DATA uzyskała najwyższe wyniki 
w zakresie skuteczności wykrywania wirusów. W podobnych testach przeprowadzanych 
przez AV-TEST firma regularnie osiąga najlepsze wyniku w zakresie wykrywania
złośliwego oprogramowania. A jej rozwiązania z zakresu zabezpieczeń od G DATA są 
dostępne w ponad 90 krajach na całym świecie.

WW naszej oferie znajdziesz dedykowane usługi dla Operatorów ISP, które wzbogacą Twoje 
usługi o najlepsze na świecie rozwiązania bezpiecznego internetu. Atrakcyjne warunki 
współpracy gwarantują również wsparcie naszego BOK, a jakość i renoma G DATA będą 
trwale budować zaufanie Twoich obecnych i przyszłych abonentów.

Kogo spotkam na DriveBy w Warszawie?
DriveBy zostało przygotowane z myślą o Tobie. Podczas warsztatów w Warszawie
spotkasz się ze specjalistami branż technologicznych i telekomunikacyjnych.

Łukasz Nowatkowski             Radosław Siwek            Robert Dziemianko
Dyrektor IT                    Kierownik działu Handlowego                   PR Manager
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Podstawową działalnością Spółek z Grupy LoVo jest świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych, dostępu do Internetu oraz
wirtualnych rozwiązań opartych na chmurze. LoVo posiada wieloletnie doświadczenie
w branży telekomunikacyjnej, świadcząc usługi programistyczne dla operatorów
resellerów i klientów biznesowych. LoVo to także jedna z niewielu sieci
telekomunikacyjnych specjalizujących się w profesjonalnych usługach dla rynku
hurtowego.hurtowego.

Sieć LoVo obsługuje obecnie blisko 850.000 numerów abonenckich, które miesięcznie 
generują ponad 180.000.000 minut poprzez blisko 600 niezależnych krajowych
i zagranicznych central międzyoperatorskich .

Podczas DriveBy uzyskasz dostęp do C2C (Carrier to Carrier), czyli modelowania 
współpracy międzyoperatorskiej, w ramach której łączone są sieć telekomunikacyjna
partnera z siecią telekomunikacyjną LoVo; usługi telefonicznej pod wałsną marką
z platformą HIPERUS C5 i do wirtualnej centrali telefonicznej w chmurze Loz platformą HIPERUS C5 i do wirtualnej centrali telefonicznej w chmurze LoVoX.

Krzysztof Dzięgielewski                         Radosław Trojakowski 

Krzysztof Kosmowski                                  Dawid Tokarczyk

Dyrektor marketingu                                               Dyrektor techniczny

Kierownik ds. relacji operatorskich                         Kierownik działu weryfikacji i wdrożeń
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Witaj! Jesteśmy VECTOR SOLUTIONS. Specjalizujemy się w projektowaniu, integracji
i utrzymaniu kompleksowych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, kablowych
i branży mediów w Polsce. Naszą podstawową kompetencją są technologie infrastruktury 
dostępowej, transmisji danych i wideo. Oferujemy także usługi związane z consultingiem 
biznesowym i technologicznym w zakresie rozwoju i optymalizacji sieci
telekomunikacyjnych.

PodczasPodczas spotkania DriveBy zaprezentujemy kompleksową ofertę rozwiązań z kategorii 
pasywnych sieci optycznych, przełączników i routerów, a także z obszaru video solutions.

Artur Salwach                           Maciej Cichy                   Marcin Świerczyński

Marcin Sławek

Dyrektor rynku ISP Solution Manager
Data Center & Cloud

Kierownik ds projektów rozwojowych
iNET GROUP Sp. Z o.o.

Solution Manager
Optical Network Infrastructure

Na DriveBy Tech Meeting w Warszawie spotkasz także mnie.
Opowiem Ci o współpracy iNET GROUP z dostawcami
nowoczesnych usług i rozwiązań dla Operatorów.

Dzięki uczestnictwu w DriveBy nie będziesz musiał
dłużej zastanawiać się nad tym “jak wygrać
z konkurencją i dać moim abonentom lepsze usługi?”.

       Damy Ci produkty i usługi wraz z gotowym modelem       Damy Ci produkty i usługi wraz z gotowym modelem
                  biznesowym. Zapraszam serdecznie!
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Uczestnictwo w DriveBy Tech Meeting w Warszawie jest bezpłatne. Ponieważ ilość
zaproszeń jest ograniczona o uczestnictwie w warsztatach będzie decydować kolejność 
zgłoszeń.

08:30  Start i powitanie na DriveBy. Prezentacja Partnerów warsztatów.
08:40  iNET GROUP - o DriveBy i projektach dla operatorów.

09:00  G DATA - prezentacja “Rozwiązania Antywirusowe dla Operatorów”.
09:3009:30  Panel dyskusyjny prowadzony przez ekspertów G DATA.
10:00  Warsztaty Case Study w oparciu o ofertę G DATA.
10:40  Przerwa kawowa.

11:00  LoVo - prezentacja “Usługi głosowe, łączone sieci i centrala w chmurze”.
11:30  Panel dyskusyjny prowadzony przez ekspertów LoVo.
12:00  Warsztaty Case Study w oparciu o usługi LoVo.
12:40  Przerwa obiadowa/lunch.

13:1013:10  Kim jesteśmy? Co oferujemy? VECTOR SOLUTIONS - wprowadzenie,
   Artur Salwach
13:20  Praktyczne zastosowania rozwiązań OFIBER w sieciach napowietrznych,    
   Marcin Świerczyński
13:35  Panel dyskusyjny z ekspertami VECTOR SOLUTIONS
14:10  Routing&Switching - dobre rozwiązania w przystępnej cenie, Maciej Cichy
14:25  Panel dyskusyjny z ekspertami VECTOR SOLUTIONS
14:5014:50  Przerwa kawowa.

15:10  iNET GROUP - podsumowanie warsztatów w prezentacji “Jak oszczędzać
   i zarabiać dzięki DriveBy?”
15:30  Konsultacje biznesowe.
16:30  Zakończenie DriveBy.
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Zapraszamy na DriveBy Tech Meeting
w Warszawie

21 marca 2018
godzina 08:30

Budynek LoVo SA
ul. Ruchliwa 17
02-182 02-182 Warszawa

Kontakt w sprawie DriveBy TechMeeting, szczegółów organizacyjnych
i uczestnictwa:

Marcin Sławek
tel. +48 575 906 990

mail. marcin.slawek@inetgroup.eu
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