
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštivte DIALOG DAYS - Interaktivní, digitální,  osobní  
Vážení zákazníci, 

zveme vás na náš virtuální veletrh, který po prvním jarním úspěšném konání právě vstupuje do druhého kola.  Akce DIALOG DAYS proběhne ve dnech 16. - 20. listopadu a 

nabídne vám širokou škálu prezentací a obsáhlou výstavu inovací v oblasti elektrotechniky, elektroniky a automatizace. 

DIALOG DAYS jsou interaktivní prohlídky virtuálních výstavních stánků, digitální živé prezentace, osobní diskuze s odborníky. 

 

VIP prohlídky s českým průvodcem               Registrace zde: 

 

18/11     13:00 – 13:45  Virtuální procházka stánkem AUTOMATE          13:45 – 14:30  Virtuální procházka stánkem CONNECT 

  

19/11    13:00 – 13:45  Virtuální procházka stánkem AUTOMATE  13:45 – 14:30  Virtuální procházka stánkem CONNECT 

 

20/11      10:00 – 10:45  Virtuální procházka stánkem AUTOMATE 10:45 – 11:30  Virtuální procházka stánkem CONNECT 
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Co vás na prohlídkách čeká? 

 

• Technologie připojení ( stánek CONNECT) 

Přesvědčíme vás o kladech a přínosech naší průkopnické technologie připojení. Průvodce  

vám poskytne zajímavé poznatky o aktuálních inovacích v oblasti technologie připojení pro rozváděče,  

kabely a konektory, pouzdra elektroniky, PCB svorkovnice a také konektory pro desky plošných spojů. 

 

 

• Inteligentní automatizační technologie (stánek AUTOMATE) 

Seznamte se s trendy a novými produkty pro moderní automatizaci. Součástí prohlídky s průvodcem je průmyslová komunikační 

technologie, řídící jednotky a V/V systémy stejně jako inovace ve funkční nebo kybernetické bezpečnosti. Budou také diskutována 

témata jako spínání zátěží nebo měření energie. 

 

Využijte příležitost poznat naše nové produkty prakticky na prohlídce s průvodcem a nechte se inspirovat prezentacemi na našich živých konferencích. Agendu 

konference naleznete v PDF souboru, který je součástí této pozvánky. 

Pro registraci na VIP prohlídku virtuálního stánku s českým průvodcem klikněte na ikonu               u dne a času, ve který se chcete prohlídky účastnit. Po registraci vám 

pošleme odkaz na přihlášení do události přes Microsoft Teams. 

Pro registraci na konferenci DIALOG DAYS klikněte ZDE . V odkazu naleznete také více informací a agendu konference. 

Pro více informací kontaktujte svého regionálního obchodního zástupce nebo pište na email marketing.cz@phoenixcontact.com. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Tým PHOENIX CONTACT 

 

https://www.phoenixcontact.com/en-us/dialog-days?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dialog_days
mailto:marketing.cz@phoenixcontact.com?subject=DIALOG%20DAYS%20-%20dotaz

