HP Technology Forum &
Expo 2009
Las Vegas 15 -18 juni
Nu är det dags för HPs största årliga kundkonferens,
HP Technology Forum & Expo 2009,
i Las Vegas, USA.
Det är ett nöje för Kerfi, HP samt användarföreningarna Connect och VNUG, i samarbete att bjuda in Dig att
delta på vår gruppresa som tar Dig till HP Technology Forum & Expo i Las Vegas.
Resan går av stapeln mellan 13 – 18 juni med möjlighet till alternativ hemresa mot ett mindre tillägg.
Läs mer om HP Technology Forum & Expo 2009 på: http://www.hptechnologyforum.com/.
Möjlighet kommer att finnas att deltaga i Connects förkonferens den 15 juni.

Till vem riktar sig konferensen?
HP Technology Forum & Expo är en konferens som riktar sig till slutkunder med stort intresse för utvecklingen
inom IT och hur IT kan hjälpa till att spara kostnader och samtidigt ge större stöd för verksamheten. Här ges
möjlighet att träffa de bästa experterna i världen från HP inom olika områden. Dessutom ges möjlighet att
lyssna på HPs högsta ledning.

Mandalay Bay Hotel ****
Mandalay Bay är hotellet som ligger på den södra delen av the
Strip. Hotellet som är känd för sin underbara sandstrand, där du
kan relaxa i en av deras hyddor och ta ett dopp i någon av deras
tre pooler. Hotellet är en del av Mandalay Resort & Casino
Complex, ca 10 km från Las Vegas. På hotellet finns ett flertal
restauranger, barer, Spa-avdelning, 7 utomhuspooler, Casino
och även det berömda akvariet Shark Reef Aquarium. Totalt i
detta 43 våningshotell finns det 1 117 hotellrum där man finner
allt som hör ett sådant hotell till. Hotellet har trådlöst internet
som är gratis för hotellets gäster.
För mer info titta gärna på : www.mandalaybay.com
Las Vegas Blvd,Las Vegas, NV 89119

Researrangemang
Avresa Stockholm lördag morgon 13/6 -> Hemresa torsdag morgon 18/6

I resan ingår
• flyg t/r,
• boende på Mandalay Bay Hotel
• transfer från och till flygplatsen i Las Vegas
• entré på konferensen
• flygskatter (per dagens datum) och avbeställningsskydd
• middag för deltagande svenskar
• guidad rundtur i Las Vegas

Tillkommer gör
• mat och dryck på flyget
• övriga måltider utanför konferensen
• reseförsäkring
• privata omkostnader
• ev tillägg för annan avreseort
• transfer till flygplatsen i Las Vegas om annan avresetid än gruppresan.

Pris
Paketpris exkl moms. c:a 37 500 SEK . Priset kan variera något beroende på flyg och dollarkurs samt
förutsätter medlemskap i HP-Connect Sweden eller VNUG. Saknas medlemskap kan medlemsansökan ske
via : http://www.hp-interex.se/ alternativt http://www.vnug.biz (HPs NonStop användare).
För deltagare som inte är medlem blir priset ca 1800 SEK högre.
Pris för ”Pre-Conference” den 15 juni är ca 4000 SEK.för medlemmar i HP-Connect Sweden och
tillkommer till priset ovan för de som önskar deltaga i denna extra konferens. (Se nästa sida).

Intresseanmälan som ej är bindande görs till:
Christel Allard, Kerfi e-mail: christel.allard@kerfi.com eller tel. 0761 400 350.
För mer information, kontakta Bo Eliasson på bo.eliasson@kerfi.com eller tel. 0761 400 052

Sista dag för intresseanmälan är den 16 April 2009.
Om intresset är tillräckligt stort (minst 10 deltagare) kommer en ny inbjudan för bindande svar att sändas ut
direkt efter den 17 april. Fakturering sker efter det att bindande anmälan mottagits. Därefter kommer
fakturering av paketpriset att ske.

Extra möjlighet att delta i en heldags Pre-Conference
A slate of full-day Pre-Conference Seminars Hosted by Connect
If you’re looking to become a more valuable part of your IT organization, you’ll want to take
advantage of the event’s Pre-Conference Seminars on 15 June, hosted by Connect. Whether you
are an application developer, system administrator, project manager, or run your department, you
will find at least one seminar that offers solutions to the challenges you experience the most. 14
sessions are offered, covering a wide range of topics, including:
•NonStop (3 seminars)
•OpenVMS (2 seminars)
•Continuous Availability
•ITIL
•Data Warehousing
•Integrity, Migration
•Project Management
•EVA
•HP-UX
•IT Management
•Security

