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Book efterårets Ubiquiti-træning nu og få
1000 Dkr. rabat
I samarbejde med vores søsterselskab Winther Wireless tilbyder vi Ubiquititræning i hele Norden. Alt du skal gøre er:

1. Gå ind på www.wintherwireless.dk Opret dig som en ny kunde ved at klikke
på ”new customer” (Du kan booke kurser direkte bagefter).
2. Vælg det kursus du ønsker at booke ved at klikke på "Training Courses".

3. Book antal og gå til kassen.
4. Klik på ”discount code” og indtast DELTACOSUMMER2019.
5. Væg dit ”land” og ”faktura” og afslut ordren!
6. Naturligvis! Hvis du har spørgsmål, send venligst en mail til
sales@wintherwireless.se.
Rabatten gælder kurser i Sverige, Danmark, Norge og Finland.
Praktisk info om kurserne, hotel, tider, etc:
Kurserne er officielle Ubiquiti kurser og man kan tage en prøve på dag 2.
De fleste af vores kurser starter fra 10:00-17:00 på dag 1 og 09:00-17:00 på
dag 2, ideen er at du skal kunne flyve ind/tage bilen direkte ind til kurset og
spare en overnatning.
I Danmark afholdes kurserne i København og i Kolding
Book ikke et hotel, før du modtager oplysninger ca. 10-14 dage før kursets
start.
Frokost og kaffe indgår i kursuspriserne samt T-shirt og diplom.

Deltaco blev grundlagt i 1991 og er en af Nordens ledende nicheditributør af elog IT-produkter.
Virksomheden har et meget konkurrencekraftigt sortiment gennem effektiv indkøb
i Asien, et moderne logstikcenter i Stockholm og en bred distribution til de fleste
store nordiske forhandlere. Virksomheden har vist stabil organisk vækst og øget
omsætning hvert år siden starten for 27 år siden. Deltaco har mere end 150
ansatte, hovedkontor i Stockholm og datterselskaber i Danmark, Finland, Norge
og Litauen. Virksomheden er eget af DistIT AB som er noteret på First North under
forkortelsen DIST. For mere information se www.deltaco.dk og www.distit.se
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