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Accelerér din digitale transformation:  
Tag med Atea og HPE på en skræddersyet VIP-tur til
HPE Discover 2020 i Las Vegas den 23.–25. juni 2020

Oplev hvorfor Atea – i samarbejde med Hewlett Packard Enterprise –
bør være din partner inden for digital transformation.

HPE Discover er tre actionfyldte dage, der vil inspirere dig og vise dig de værktøjer, du
skal bruge for at understøtte innovation i jeres organisation og flytte jeres forretning 
fremad. 

Deltag på vores eksklusive Atea-session og hør, hvordan HPE GreenLakes Pay per 
Use-model kan være en væsentlig brik i jeres cloud-strategi, hvordan HPE InfoSight kan 
øge performance og sikre stabil drift i jeres Server/Storage installationer, hvordan HPE 
Primera kan garantere jer 100% oppetid på jeres Storage, og endelig hvordan Arubas 
Intelligent Edge-løsninger gør jeres WiFi sikkert, hurtigt og nemt at administrere.

Programmet er fyldt med hands-on demoer og tankevækkende sessioner, som kan bidrage 
væsentligt til udvikling og succes med jeres it-strategi. Samtidig kan Atea booke møder 
med dig og HPEs eksperter, så I får den inspiration og rådgivning, der kan drive både 
specifikke projekter og den brede strategi fremad. 

Gå ikke glip af muligheden for at udvide dit netværk af it-professionelle og -eksperter, som 
alle er med på den digitale rejse. Kom med til HPE Discover og lad os sammen undersøge, 
hvordan teknologi kan accelerere rejsen mod jeres mål og udvikle måden, vi alle lever og 
arbejder på.

HPE Discover 2020
Las Vegas 23. - 25. juni

https://www.hpe.com/events/discover/


6gode grunde til at tage med 
Atea til HPE Discover
Udover tre dage fyldt med inspirerende visioner, foredrag, workshops og hands-on 
demoer, hvor du også kan netværke med andre it-professionelle, har vi sammen 
med HPE lavet et program, som kun er tilgængeligt for Ateas kunder:

Se et bredt udvalg af løsninger, som HPE 
har udviklet sammen med kunder rundt omkring 
i verden – på tværs af brancher, markeder og 
virksomhedsstørrelser

Eksklusiv Atea-session om:
• Hvordan I kan opnå fleksibiliteten fra   
 Public Clouds i eget datacenter med HPE  
 GreenLake via en Pay per Use-model,  
 som giver jer fuld indsigt i forbrug   
 og workloads samt fleksibilitet uden   
 omkostninger til overprovisionering. 

• Hvordan HPE InfoSight overvåger dit   
 miljø, kan forudsige incidents – og løse  
 dem, før I oplever ustabil drift eller   
 nedbrud. 

• Hvordan HPE Primera kan give jer 100%  
 garanteret oppetid på jeres Storage  

• Hvordan Arubas Intelligent Edge-løsninger   
 gør jeres WiFi sikkert, hurtigt og nemt at   
 administrere.

Guidet Atea tur på HPE Discover med 
anbefalede sessioner og rundtur i 
”Transformation Showcase”

Deltagelse på HPE Discover Workshops og 
udveksling af erfaringer med Atea deltagere og 
HPE specialister

Mulighed for at sætte individuelle møder op 
med HPE specialister, der kan give værdifuldt 
input til jeres IT Roadmap

Forslag til skræddersyet sessions-  
og mødeprogram 
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Oplev højdepunkterne  
i HPE Discovers program

Guidede ture 

Besøg udvalgte 
områder i Transfor-
mation Showcase 
og hør, hvordan HPE 
kan hjælpe dig med 
at adressere dine 
forretnings- og  
it-prioriteter. 

Transformation 
Showcase

I hjertet af HPE  
Discover 2020  
ligger Transformation 
Showcase. På mere 
end 4.500 kvadrat-
meter kan du få svar 
på selv komplicerede 
spørgsmål på stedet.

Learn

På HPE Discover 
2020 udvider vi 
vores trænings- og 
tekniske indhold på 
tværs af konferen-
cen. Oplev blandt 
andet: Kundecases, 
Tech Walks og  
Certificerings- 
træning. 

Celebrate

Deltag i HPE  
Discover Celebration 
den 24. juni. Det  
bliver en spektakulær 
aften med fantastisk 
mad, drikkevarer 
samt en eksklusiv 
koncert med et af de 
hotteste navne.

Mandag den 22. juni
• Fly fra København til Las Vegas  

 (deltager booker selv flybillet og overnatning i Las Vegas –  
 Vi anbefaler en flyafgang, og at du booker hotel, når du tilmelder  
 dig HPE Discover)

• Atea inviterer på casual middag 
• HPE velkomstreception (inkluderet i prisen)

Tirsdag den 23. juni 
• HPE Discover
• HPE Country Dinner (inkluderet i prisen)

Onsdag den 24. juni 
• HPE Discover
• HPE Discover Celebration (inkluderet i prisen) 

Torsdag den 25. juni 
• Fly fra Las Vegas til København 
 (deltager booker selv flybillet – Atea anbefaler fly)

Program  
Ateas tur til HPE Discover
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Prisen er 5.500,- DKK*
Pakken indeholder følgende:

Adgang til  
Transformation  

Showcase

Generelle sessioner 
og breakout sessioner

Atea middag 
mandag aften

Discover Fest inkl. 
middag onsdag aften

Lufthavnstransfer  
i Las Vegas 

Adgang til  
HPE Discover

HPE Country Dinner 
tirsdag aften

Tag med til HPE Discover  
fra den 23. – 25. juni 2020 

og bliv inspireret til, hvordan it kan flytte din virksomhed  
og accelerere i takt med de krav forretningen stiller.

Vi glæder os til at se dig til HPE Discover!

LÆS MERE

Læs mere om konferencen: www.hpe.com/discover

*Atea tager forbehold for ændringer i billetprisen til HPE Discover.

Daglig frokostbuffet  
og kaffe på konferencen

http://info.atea.dk/HPE_Discover_2020
https://www.hpe.com/events/discover/


Foreslået flyrejse

Udrejse
København (CPH) – Las Vegas (LAS)
man. 22. jun.

14:00 - 15:05
København (CPH) - London (LHR)
British Airways

Skift fly i London (LHR)

16:40 - 19:20
London (LHR) - Las Vegas (LAS)
British Airways Hjemrejse

Las Vegas (LAS) – København (CPH)
tor. 25. jun.

21:30 - 15:30
Las Vegas (LAS) - London (LHR)
British Airways

Skift fly i London (LHR)

19:00 - 21:55 - Fredag den 26. juni
London (LHR) - København (CPH)
British Airways
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