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Galaxy Gold Club
firar 25 år!

Välkommen att fira med ADI på Varbergs Kusthotell den 26-28 september.

Självklart har vi ett späckat seminarieprogram med våra strategiska leverantörspartners.
I år toppat med ett Expo direkt efter seminarierna - där du träffar ännu fler leverantörer!

Årets seminarier
Honeywell | ”Taking it to the Max”

Honeywell Galaxy®-serien har satt nivån inom inbrottslarm.
Vi vill nu hjälpa dig att maximera dina intäkter med vår nya
integrerade säkerhetsplattform MAXPRO.
Magnus Frohm, Regional Sales Leader Nordics

CDVI | Ökad användning av Bluetooth och RF,
för både installatör och användare

Hur kan din smartphone underlätta arbetet? Trådlösa
applikationer förenklar installationen. Intressanta integreringar
för passersytemet Atrium!
Tobias Olsson, Teknisk Support – Bo-Kenneth Gustafsson VD

Dualtech | Skapa eget säkerhetsnätverk med 4G

Skapa eget säkerhetsnätverk med 4G för en bättre och säkrare
leverans. Varför säger IT-avdelningen nej? BMS Building
management systems “Framtiden är äntligen här”.
Jonathan Björnsson, Försäljningschef

Draka | Ett bättre, snabbare och säkrare arbetssätt
Hur gör du ditt dagliga jobb säkrare och effektivare? Prysmian
Group (Draka) kommer att gå genom CPR-regelverket och när
du ska använda vilken kabel. De kommer också att presentera
smarta förpackningslösningar för ett bättre, snabbare och
säkrare arbetssätt.
Pär Lihufvudh, Sales Manager T&I, Sverige
Marc Andrea, Product Manager, Danmark

Protect | Säkerhetsdimma – bästa säkring mot
inbrott och rån

Nyhet för i år - GGC EXPO
•
•
•

Öppnar direkt efter seminarierna!
Här träffar du de 6 företagen som stått för dagens
seminiarier
Här träffar du ytterligare 4 leverantörspartners som
ansluter i Expo:

Alarmtech | ASSA Abloy | Hanwha | Optex

GGC 2019 - 26-28 september
Varbergs Kusthotell
www.varbergskusthotell.se
ANMÄL DIG IDAG!

u Anmälan
Program
Torsdag 26
16:00-18:00		Incheckning och registrering.
19:00		Välkomna! Mingel följt av skaldjursbuffé.
Haaks står för underhållningen!
Fredag 27

Hur skapar du succé för dig och dina kunder – helt ny dimkanon
presenteras för första gång i Sverige .
IP Integration av PROTECT Säkerhetsdimma och CCTV.
Thomas Stig Thøisen - Nordic Market Manager

08:30-08:50		ADI Global Distribution hälsar välkomna!

Visonic | Lösningar för bostäder och mindre,

18:00-19:00		Ledig tid inför kvällen

kommersiella lokaler

Vi presenterar våra lösningar och även senaste nytt inom
trådlös utomhusdetektering som ger dig nya möjligheter till
tidig detektering innan egendomen skadas.
Jonas Adlergård & Lars Ellesgaard, Tyco/JCI

08:50-15:00		Seminarier. Alla grupper besöker varje seminarie, som
är 40 minuter vardera.
15:00-18:00		EXPO! After Seminar med mingel och diskussioner.
19:00		Trerättersmiddag och för underhållningen
står Patrik - The Party Entertainer!
Lördag 28
08:30-10.00 Frukost & avslutning

