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Danmon Group inviterer til et Storage-arrangement 25. august 2022:
Book dagen nu!
Kom og mød vores partnere Studio Network Solutions, EditShare og Quantum.
Til dette event vil du få dybdegående præsentationer af de forskellige løsninger vores Storage partnere kan levere.
Du vil få et indblik i hvert brand, samt hvilke features og kvaliteter du kan forvente i forhold til de forskellige løsninger.
Vores Storage partnere har forskellige tilgange til workflows, og dette er stedet, hvor du kan få besvaret dine spørgsmål, når det
kommer til dine særlige behov.
Der vil blive præsenteret workflows til Avid Media Composer, Adobe Premiere, DaVinci Resolve og meget mere - og samtidig vil
vores Storage partnere vise case stories og være tilgængelige for at besvare dine spørgsmål.
Vi håber, du vil deltage til en inspirerende og informativ dag, hvor du måske endda kan få sneak-peaks til annonceringer som du
først vil få at se på IBC 2022 i september.
Agenda for dagen:
Praktisk information:
Torsdag d. 25. august Kl. 09:30 - 16:00

10.00 - 10.30 - Registrering, vi byder på kaffe/te med croissant
10.30 - 10.50 - Velkommen - ved Peter Nikolaj Trnka fra Danmon Group
10.50 - 11.05 - Pause
11.05 - 11.50 - 1. indlæg - Studio Network Solutions

Sted:
Sølyst
Emiliekildevej 2
2930 Klampenborg

11.50 - 12.30 - Frokost - vi byder på en Sandwich
12.30 - 13.15 - 2. indlæg - EditShare
13.15 - 13.30 - Pause
13.30 - 14.15 - 3. indlæg - Quantum

For mere information, kontakt:
Peter Nikolaj Trnka
Technical Manager, Danmon Group
Mobile: +45 2180 9269
Email: peter.nikolaj.trnka@danmon.com

14.15 - 14.30 - Spørgsmål og afrunding
14.30 - Netværk og hands-on med de løsninger, du har set
- Der serveres kaffe/te og kage
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