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Picasso nyhedsmail aug. 2018
 

Mød os på Puls 2018
Temakonference om trends i hotel- og restaurationsbranchen

Børsen i københavn d. 23. aug. 2018.

 

Kun få pladser tilbage

Skaf billetter her
 

 
Bliv klogere på fremtiden i hotel & restaurationsbranchen
og find vejen til succes og høj indtjening.
Bag konferencen Puls 2018 står Dansk Erhverv, Kursuslex,
Telling & Nesager samt Asnæs & Vangstrup.
 
Puls 2018 på Børsen giver dig mulighed for at møde og
netværke med andre af hotel- og restaurantbranchens
ledere og leverandører. Spændende foredrag og debatter
vil byde på inspiration og indsigt i trends, muligheder og
udfordringer i fremtidens hospitality branche.
 
Techotel og Via System vil være til stede på konferencen
og præsentere Picasso og YP Intelligence.
Direktør Klaus Ahrenkilde, Rune Erichsen og Rasmus
Ahrenkilde ønsker jer velkommen til en snak om jeres
behov eller en demonstration af vores nyeste features.
 
Vi glæder os til at hilse på jer!

 
 
 

  
Lars Carlson
Kundekonsulent

Picasso undervisning:
Har du tjek på alle de nye funktioner?

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/puls2018/
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lc@techotel.dk Picasso er konstant under udvikling og vi har i den seneste periode fået endnu flere nye
funktioner, der kan hjælpe jer i hverdagen, optimere jeres hoteldrift og dermed indtjening.
 
Kontakt Techotels kompetente konsulenter for uddannelse i de funktioner, der kan hjælpe lige
netop jer.
De kan hjælpe dig med at gøre hverdagen nemmere, mere effektiv, sjovere, og øge jeres
indtjening.
Hver dag får Picasso nye og bedre funktioner. Lær hvordan I udnytter dem bedst.
 

  
Joachim Fabricius
Kundekonsulent
jf@techotel.dk

  
 

  
Med venlig hilsen

AK Techotel A/S

 

 
Kontakt:

Klaus Ahrenkilde
CEO - AK Techotel A/S

 
Direct:            (+45) 3619 2119
Mobile:          (+45) 2912 4978
Phone:           (+45) 3646 1155

E-mail:    ka@techotel.dk - Homepage: www.techotel.dk

 
 

AK Techotel A/S  |  Sandager 8  |  2605 Brøndby  |  Danmark
Tlf. +45 3646 1155  |  Fax +45 3644 2006  |  info@techotel.dk
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