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Messe og konferencer  
med stærkt teknikfokus

Sectech Danmark, 16.-17. november i København

Den 16. og 17. november finder sikkerhedsmessen 
Sectech sted i Danmark for ottende gang siden 2002. 
Stedet er som sædvanlig Scandic Copenhagen Hotel 
ved Planetariet i København. Her vil de besøgende 
opleve en messe med præsentation af den allersene-
ste sikkerhedsteknik, men også to spændende halv-
dagskonferencer, hvor teknikken sættes i en større 
sammenhæng. Cirka tusind fagfolk forventes at 
besøge det kompakte arrangement.

Med sine ca. 40 udstillere er 
Sectech trods sin beskedne stør-
relse en international messe med 
udstillere, der repræsenterer den 
mest avancerede sikkerhedsteknik 
fra førende leverandører. I år er 
messen mere international end 
nogensinde med over en fjerdedel 
udenlandske udstillere.

 Teknikken er som sædvanlig 
i centrum inden for områderne 
sikkerhedskameraer, indbrudssi-
kring, perimetersikring, adgangs-
kontrol og brandsikring. Med de 
førende sikkerhedsvirksomheder 
til stede er Sectech et impone-
rende kompetencecenter for alle, 
der handler eller arbejder med 

sikkerhedsteknik af enhver art. 
Årets Sectech byder også på de 

to minikonferencer ”Trygheds-
kameraets dag” og ”Internet of 
Things (IoT) og sikkerhed - fra 
smarte hjem til smarte byer”.

Produkterne er rygraden
Konferencerne er en vigtig del 
af Sectech, men produkterne 
er messens krumtap og rygrad. 
Det kompakte format giver de 
besøgende et suverænt overblik 
over, hvad markedet har at tilby-
de hvad angår produkter og tje-
nester på det sikkerhedstekniske 
område. Hvad angår de forskel-
lige former for adgangskontrol, 

overvågnings- og alarmsystemer 
giver Sectech de besøgende svaret 
på spørgsmålet om, hvordan 
dagens udbud ser ud.

Den teknik, der vises, repræ-
senterer de trends, som præger 
dagens sikkerhedsmarked i Dan-
mark og internationalt. Generelt 
bliver produktudbuddet mere og 
mere sofistikeret, men samtidig 
stadig mere brugervenligt. Sik-
kerhedsbranchens leverandører 
bliver ganske enkelt mere og mere 
kundeorienterede, samtidig med, 
at sikkerheden får en stadig højere 
prioritet i såvel det private som 
det offentlige erhvervsliv. Det 
går op for flere og flere, at det 
simpelthen betaler sig at satse på 
sikkerhed.

Rekordmange besøgende
Den sidste Sectech-messe i Dan-
mark fandt sted i november 2014. 
Dengang kom besøgstallet op på 
1032, hvilket var ny rekord.

– Dette synes vi, både messen 
og udstillerne fortjener, for det 
var vores indtryk, at udstillerne 
denne gang havde satset rigtig 

meget på messen som årets danske 
mødested for sikkerhedsbranchen, 
siger AR Medias danske landechef 
Jonny Sjöberg, som også håber på 
en god opbakning i år.

Flere slutkunder
Da Sectech henvender sig til alle, 
der arbejder eller handler med 
tekniske produkter og systemer 
inden for sikkerhed, er det ikke så 
mærkeligt, at de messebesøgende 
til en stor del udgøres af leveran-
dører inden for systemintegration 
og installation. 2014 var det dog 
ikke kun disse grupper, som satte 
deres præg på Sectech. Slutkun-
derne var flere end nogensinde 
tidligere, og dette er en trend, 
som arrangørerne er sikker på vil 
afspejle sig også på årets messe. 

– Sikkerhed har fået en større 
prioritet på agendaen hos både 
virksomheder og myndigheder, 
hvilket har skærpet interessen for 
Sectech. Det er nu naturligt nok, 
fordi Sectech jo er et vidensforum 
for alle, der arbejder med at fore-
bygge og bekæmpe kriminalitet, 
slutter Jonny Sjöberg.
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Award for 
sin PanoVu 
kamerase-
rie DS-
2DP1636-D 
16MP 
360-graders panorama kamera. 
Prisen blev givet for kameraets 
enkle design, kompakte struktur 
og nemme installation. Kameraet 
giver 360-graders forvrængningfrie 
Ultra HD-billeder med 8x1/1.9” 
Progressive Scan CMOS-sensorer 
i et kamera. Dette giver brugerne 
mulighed for at erstatte flere ka-
meraer med én multi-sensor enhed 
– hvilket bringer installationsom-
kostningerne ned. 

Opdateret overvågnings-app  
fra Dahua
Den store sikkerhedsdistributør 
Lemvig-Müller demonstrerer bl.a. 
Dahuas opdaterede overvågnings-
app, som nu er på dansk, og som 
har forbedrede funktioner. Nu 
kan man holde et vågent øje med 
arbejdspladsen eller hjemmet når 
som helst og hvor som helst. En 
række funktioner er blevet opda-
terede for at øge trygheden hos 
brugerne. De kan blandt andet gå 
ind i app’en og se deres kame-
raer live, eller de kan gå ind og se 
lagrede optagelser. Optagelserne er 

i høj kvalitet, hvilket gør dem me-
get brugbare, hvis der eksempelvis 
i forbindelse med et indbrud er 
brug for en politianmeldelse. 

Ny CCTV-serie fra Vanderbilt
Eventys er en ny CCTV-serie fra 
Vanderbilt. Eventys er enkel at 
konfigurere og bruge. Det betyder 
’plug & play’-funktionalitet på 
tværs af et effektivt og driftssik-
kert, men prisbilligt, sortiment af 
omkostningseffektive IP-kameraer 
og dedikerede NVR’er. Indbygget 
PoE switch, automatisk tildeling 
af IP-adresse og enhedsregistrering 
gør Eventys til et enkelt og om-
kostningseffektivt overvågnings-
system at konfigurere og bruge. 
Med den smarte ”Pass Through” 
funktion til SPC alarmen kan man 
nemt få sine kameraer vist i SPC 
connect app.

Ny kameraserie fra Samsung
På Sectech vil Teletec Connect 
bl.a. præsentere den nye kame-
raserie Wisenet Q fra Hanwha 
Techwin (Samsung), som er fyldt 
med innovative funktioner samt 
et meget konkurrencedygtigt sor-
timent på 24 forskellige kameraer 
i både 2Megapixel og 4Megapixel 
opløsning. Hanwha Techwin in-
troducerer også WiseStream, som 
er en supplerende komprimerings-
teknologi. WiseStream fungerer på 
den måde, at den dynamisk styrer 
kodning, balancering, kvalitet og 
kompression efter bevægelsen i 
billedet. Kombineret med H.265 
kompressionen kan båndbredden 

 Kameraovervågning

Laserfokus- 
teknologi til  
PTZ-kameraer
Axis Q6155-E er 
det første PTZ 
dome netværks-
kamera med 
laserteknologi 
til hurtigere og 
mere nøjagtigt 

autofokus under selv de vanske-
ligste lysforhold. Kameraet har 
en indbygget laser, som måler 
afstanden mellem kameraet og 
det aktuelle motiv. Dette bevirker, 
at kameraet kan fokusere meget 
hurtigere og mere nøjagtigt med 
klare og tydelige billeder til følge. 
AXIS Q6155-E er udstyret med 
Sharpdome, som gør det muligt 
at overvåge genstande så meget 
som 20° over kamerahorison-
ten. Dette kvalitetskamera giver 
skarpe billeder, selv når vejr- eller 
lysforhold er vanskelige takket 
være laserfokus, en ny og forbedret 
sensor, Axis’ Lightfinder-teknologi 
og Axis’ Speed Dry-funktion.

Følsomt 4K netværks-kamera
Sony’s nye 4K netværkskamera 
hedder SNC-VB770 og giver sin 
klasses højeste følsomhed – min-
dre end 0.004 lx, ISO 409600. 
Det nye kamera kombinerer 
ultrahøj 
følsom-
hed med 

4K-opløsning og avancerede mu-
ligheder i netværk, som vil kunne 
give professionelle videoproducen-
ter større fleksibilitet til at optage 
detaljer – endda fleksibilitet til at 
optage detaljer selv under ekstremt 
ringe lysforhold. Sony SNC-
VB770 præsterer high res og 
følsomhed sammen med low noise 
med tilsvarende image processing 
og full-frame 35 mm Exmor-
sensor – alt udviklet af Sony.

Forbedret Bosch VMS
Bosch Security Systems har lan-
ceret Bosch Video Management 
System 6.5 (Bosch VMS 6.5), som 
tilbyder udvidet funktionalitet 
med ansigts- og nummerplad-
egenkendelse. En Live & Playback 
Site-funktion gør det også 
muligt for brugeren at tilslutte 
videostrømme fra op til 10.000 
steder rundt om i verden til en 
eneste brugergrænseflade. Bosch 
VMS 6.5 kompletterer Boschs 
edge-baserede videoanalyse med 
serverbaseret analyse fra Granetec’s 
Bintelan analyseplatform, som 
tilfører kraftfuld intelligens 
for applikationer, som kræver 
database-matching. 

Prisvindende Hikvision-kamera
Kinesiske Hikvision vandt tidlige-
re i år den prestigefyldte iF Design 

Sectech-messen er et forum, som virkelig viser det allerseneste inden for produk-
ter og tjenester baseret på moderne sikkerhedsteknik.

Detektor præsenterer her et lille udpluk af de nyheder og løsninger, som vil 
blive præsenteret på messen.

Axis Q6155-E.

SNC-VB770 fra Sony.

Bosch VMS 6.5

PanoVu fra Hikvision.

Lemvig-Müller præsenterer Dahua-
produkter.

Eventys er en ny CCTV-serie fra Vander-
bilt.

Wisenet Q fra Hanwha Techwin.

Her er de sikkerhedsløsninger, 
som vises på Sectech

Skyløsninger, apps og integration er nogle generelle 
sikkerhedstekniske trendbeskrivelser, som de besøgen-
de vil opleve på Sectech-messen.

Hvad angår kameraovervågning kan man endvi-
dere tilføje trends som for eksempel:
• 4K-kameraer for optimeret billedkvalitet.

• Stadig mere lysfølsomme kameraer.

• Smartere komprimeringsløsninger

for at minimere belastning på båndbredde og lag-
ringsenheder.

• Edgebaseret videoanalyse.

Her kommer et lille preview på udbudet på Sectech-messen med udgangspunkt i netop kameraovervågning:
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effektivt forbedres med helt op 
til 75% i forhold til nuværende 
H.264 teknologi.

 Låse & adgangskontrol

App giver nøglefri hoteladgang
Assa Abloy Hospitality Mobile 
Access App giver mange fordele, 
den er let at indføre, da det ikke 
er nødvendigt med integration 
til tredjeparts systemer. Den er 
primært designet til uafhængige 
hoteller, der ønsker at indføre mo-
bil adgang som en ekstra feature 
på deres VingCard låse. Det er 
muligt at opgradere alle eksis-
terende elektroniske VingCard 
låsen til Mobile Access. Løsningen 
er designet til at give gæsten en 
oplevelse, der er praktisk, sikker og 
tidsbesparende. Appen er gæstens 
første møde med den nøglefri løs-
ning, som tydeligt og nemt fører 
den rejsende gennem hvert trin i 
processen, fra download til regist-
rering og adgang til værelset.

Lavenergi magnetlås
Med den nye lavenerigi magnetlås 
EL580L fra Ruko opnår man et 
væsentligt mindre strømforbrug i 
forhold til en traditionel magnet-
lås. Derudover er EL580L en mo-
lenoidlås, som til forskel fra andre 
magnetlåse er forsynet med en lille 

motor, der kan koble dørgrebet til 
eller fra. Som den eneste model på 
markedet kan EL580L bruges på 
både kabelførte døre og døre med 
trådløse installationer, og den kan 
styres ved hjælp af et adgangskon-
trolsystem, timer, tastatur eller en 
åbningsknap. Magnetlåsen har de 
samme mål og elektriske indikatio-
ner som EL580 og kan udskiftes 
uden udskiftning af tilbehør.

Ny cloud-baseret adgangskontrol 
Vitani Security har udviklet iVitos, 
som er en fuldt serviceret, cloud-
baseret adgangskontrol løsning, 
der gør det muligt at tilbyde fysisk 
adgangskontrol som en service. 
Derfor kan virksomheder, der 
installerer iVitos, få alle fordelene 
ved fysisk adgangskontrol, helt 
uden at investere i hverken hard- 
eller software. Integreres Mobile 
Access med iVitos, er det muligt at 
flytte adgangskontrol til smartpho-
nes, tablets, ure eller andre smarte 
enheder efter præference. Det er 
tilgængeligt alle steder, brugerven-
ligt, nemt at vedligeholde og kan 
installeres med kun 3 simple trin: 
Konfiguration, installation og scan 
QR & Test. 

 Perimetersikring

Ny scanner til perimetersikring
Tyske Sicks nye sensor LMS141 
detekterer sikkert i alt vejrlig, 
hindrer mulighed for manipula-
tion og minimerer falske alarmer 
som f.eks. problemer ved snefald, 
planter der vokser, dyr der bevæger 
sig i det overvågede område.  

Skanneren er velegnet til udendørs 
brug, og konstrueret i vandtæt 
metalhus (IP67) samt materialer i 
meget høj kvalitet. Den har ind-
bygget varmelegeme med termo-
stat, som holder skanneren frost og 
dugfri ned til -40 grader. Trods sin 
meget kompakte størrelse, formår 
scanneren at række hele 40 meter 
i radius, med en imponerende 
åbningsvinkel på 270 grader, så to 
sider af et hus kan overvåges af én 
skanner monteret på et hjørne.

 Integrerede sikker- 
 heds-systemer

Noxone til mindre virksomhe-
der
Aras Security vil på Sectech 
præsentere Noxone, en ny central 
i det integrerede sikringssystem 
Nox, som er skabt til små og 
mellemstore virksomheder. Et af 
Nox-systemets forcer, er den med-
følgende store kapacitet i f.eks. 
brugere og områder. For mindre 
kunder har det dog også kunnet 
give et indtryk af, at man betaler 
for mere end hvad man har brug 

for. Aras’ løsning er Noxone, 
et Nox-system med de samme 
muligheder, men mindre kapa-
citet. Noxone bygger på samme 
software og samme moduler som 
Nox, blot tilrettelagt i en struktur, 
så mindre lokationer ikke skal 
betale for unødig kapacitet, men 
stadig nemt kan opgradere syste-
met i tilfælde af udvidelser.

 Øvrige produkter

Udvendigt elektronisk alarm- og 
nøgleskab
Danske Birepo har udviklet et 
udvendigt nøgleskab med både 
de features, man kender fra elek-
troniske nøgleskabe, og dem man 
kender fra alarmsystemer. 

-– Det vigtigste nye ved vores 
nøgleskab er, at det kan sidde 
udvendigt. Det er der ingen an-
dre, der kan. Dette gør en kæmpe 
forskel i drift og logistik, og i vo-
res foranalyse fik dette nøgleskab 
så meget opmærksomhed, at vi 
rent faktisk fik kunderne, inden 
vi var færdige, udtaler direktør 
Gert Petersen, Birepo.

Stærkt koncept
Selvfølgelig er der meget mere at se 
på Sectech, for eksempel inden for 
alarmsystemer, både mod indbrud 
og brand. Som sædvanlig er messen 
designet i et kompakt format, hvor 
standene er på 6 eller 12 kvadrat-
meter.

– Dette er et mødested, hvor 
mennesker og produkter er i fokus. 
Så er det ikke nødvendigt med 
større stande. Det skal være enkelt 
at udstille, og det skal være enkelt 
for de besøgende at finde, hvad de 
søger. Det koncept har vi holdt fast 
ved siden den allerførste Sectech, 
siger Jonny Sjöberg, landechef for 
AR media i Danmark.

Assa-app giver nøglefri hoteladgang.

EL580L fra Ruko.

Fysisk adgangskontrol som en service.

Sicks nye sensor 
LMS141.

Noxone fra Aras.

Elektronisk udvendigt nøgleskab fra Birepo.

Nyheder om sikkerhed hver dag!
www. securityworldhotel.com

Tilmeld dig her: www.sectech.dk/conference.asp
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Hvad kan dagens tv-ka-
meraer egentlig? Hvor-
dan ændres lovgivningen 
inden for persondatabe-
skyttelsen? Og hvordan 
går det med den netop 
igangsatte forsøgsord-
ning med registrering af 
kameraer i Københavns 
Politi? Og hvad mener 
landets største borger-
lige parti, Dansk Folke-
parti, om kameraer i det 
offentlige rum? 

Det er hovedingredi-
enserne på denne tredje 
Tryghedskameraets dag-
konference i Danmark, 
som finder sted onsdag 
den 16. november. 

Mini-konference om overvågning 
og persondatabeskyttelse

Ideen til Tryghedskameraets dag 
stammer fra Stockholm, hvor 
konferencen er med til at påvirke 
den politiske dagsorden inden 
for kameraovervågning, og de to 
tidligere konferencer i Danmark 
har tiltrukket sig stor interesse.

– På årets Tryghedskameraets 
dag vil tilhørerne opleve rets-

ordfører Peter Kofod Poulsen fra 
Dansk Folkeparti give sit syn på 
kameraovervågning i det offent-
lige rum, og politiet vil informere 
om, hvordan det går med den 
aktuelle forsøgsordning i Køben-
havn med registrering af tv-kame-
raer. Hvordan er perspektivet for 
en landsdækkende løsning? Og 
hvad er politiets ønsker til tryg-
hedskameraer i København?, siger 
Jonny Sjöberg, landechef i Dan-

mark for AR Media International, 
som sammen med messecentret 
Stockholmsmässan arrangerer 
Sectech.

Endvidere ser denne minikon-
ference på den nye EU-forord-
ning om persondatabeskyttelse, 
som skal implementeres næste år. 
Hvordan sikrer man et fornuftigt 
forhold mellem persondata-
beskyttelse og de nye tekniske 
muligheder? Hvad kommer for-

ordningen til at betyde?
– Endelig vil en af de mest 

betydningsfulde personer inden 
for tryghedskameraer, nemlig 
Martin Gren, grundlæggeren af 
verdens førende IP-kameraprodu-
cent, svenske Axis Communica-
tions, fortælle, hvad dagens video-
kameraer i kombination med 
intelligent videoanalyse egentlig 
kan bruges til, siger Jonny Sjö-
berg.

Tryghedskameraets dag den 16. november: 

Tryghedskameraets dag – program

16. november 2016  
Kl. 09:00–10:45
Pris: 295 DKK

08.45 Registrering og kaffe
Velkomst ved moderator Jonny 
Sjöberg, AR Media

09.00 Dagen åb-
nes af retsordfø-
rer Peter Kofod 
Poulsen, Dansk 
Folkeparti 

09.10 Kameraregister i Køben-
havns politikreds
Politiet fortæller blandt andet om, 
hvordan det går med den aktu-

elle forsøgsordning i København 
med registrering af tv-kameraer. 
Hvordan er perspektivet for en 
landsdækkende løsning? Og hvad 
er politiets ønsker til tryghedska-
meraer i København?
Taler: Kim 
Aarenstrup, 
Centerchef 
i National 
Center for 
Cyber Crime 
(NC3).

09.40 Ny persondataforordning 
– hvad betyder den?
Konferencen ser på den nye EU-
forordning om persondatabeskyt-

telse, som skal implementeres 
næste år. Hvordan sikrer man et 
fornuftigt forhold mellem person-
databeskyttelse og de nye tekniske 
muligheder? 
Hvad kommer 
forordningen til 
at betyde?
Taler: Direktør 
Kasper Skov-
Mikkelsen, 
SikkerhedsBran-
chen.

10.10 Sikkerhedskameraer som 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet ud fra et internatio-
nalt perspektiv

Martin Gren, en af de mest be-
tydningsfulde personer inden for 
tryghedskameraer, grundlæggeren 
af verdens førende IP-kamerapro-
ducent, Axis Communications, 
giver et indblik i de utrolig mange 
ting, som dagens videokameraer 
kan – ud over det ”klassiske” at 
optage billeder, 
som politiet 
bagefter kan 
bruge.
Taler: Doktor 
Martin Gren, 
Co-Founder 
Axis Commu-
nications.

Kasper Skov-
Mikkelsen.

Martin Gren.

Kim Aarenstrup.Peter Kofod Poulsen.

Tilmeld dig her: www.sectech.dk/conference.asp
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Under rubrikken ”Internet of Things (IoT) og sikker-
heden – fra smarte hjem til smarte byer” ser Sectechs 
anden mini-konference, den 17. november, på, hvor 
vi er i dag, og hvordan udviklingen ser ud i de kom-
mende år. Og hvordan passer sikkerhedsteknologien 
ind i Internet of Things og i de smarte projekter?

Mini-konference om hvordan IoT- 
udviklingen ser ud i de kommende år

Teknikløsninger til fysisk sikkerhed 
og brandsikkerhed vil i 2020 være 
et af de største segmenter, når det 
drejer sig om systemtyper til IoT, 
hævder James McHale, markeds-
analytiker hos analyseinstituttet 
Memoori. 

På dette engelsksprogede semi-
nar vil han fortælle om Iot-mar-
kedet: Hvor stort det er, og hvilke 
muligheder der er for leverandører 
til smarte bygninger.

Berit Aune fra det norske selskab 
Safe4 Security GroupJim beskri-
ver, hvordan en alarmcentral kan 
omdannes til en IoT-central for 
tryghedstjenester. Via fjernovervåg-
ning og håndtering af big data kan 
man lave tjenesteydelses-pakker, 
som med intelligent sikkerhed og 
super-effektiv levering giver slut-
kunderne større merværdi.

Martin Tom-Petersen, Client 
Director & Partner, Smart City 

Catalyst hævder, at IoT i Smart 
Cities har uanede muligheder for 
at skabe sikkerhed og tryghed i 
bybilledet. Men selv om byer ver-
den over kappes om at skabe mest 
mulig tryghed og sikkerhed for 
deres borgere, har kun få set mulig-
heden for at skabe denne tryghed 
og sikkerhed ved hjælp af IoT – 
selv om løsningerne typisk er over-
kommelige, kosteffektive og lette at 
implementere – og selv om de har 

et bredt anvendelsesspektrum.
Dagens sidste indlæg leveres 

på engelsk af Glen Dale, General 
Manager for den indflydelsesrige 
europæiske interesseorganisation 
Euralarm. Indlægget handler om, 
at verdens eksploderende befolk-
ning driver byer til deres maksimale 
grænser med hensyn til energiforsy-
ning, sikkerhed, digital kommuni-
kation, transport og trafik. Begrebet 
Smart City giver et svar.

Internet of Things (IoT) og sikkerhed den 17. november

Internet of Things (IoT) og sikkerhed – program

17. november  
Kl. 09:00–11:00
Pris: 295 DKK

09.00 IoT giver mange mulig-
heder i smarte bygninger – men 
hvad med sikkerhed og brand-
sikring?

I 2020 vil 
markedet for 
Internet of 
Things i smarte 
bygninger have 
en værdi på 181 
milliarder dollar. 
Teknikløsninger 
til fysisk sikker-

hed og brandsikkerhed vil i 2020 
være et af de største segmenter, 
når det drejer sig om systemtyper 
til IoT, hævder James McHale, 
markedsanalytiker hos analysein-
stituttet Memoori.

På seminaret vil han fortælle 
om Iot-markedet: Hvor stort, det 
er, og hvilke muligheder er der for 
leverandører til smarte bygninger. 
Hvad driver udviklingen, og 

hvordan implementeres sikker-
heden ind i IoT-projekterne i de 
intelligente bygninger?

Foredraget vil blive hold på 
engelsk.
Taler: James McHale, markeds-
analytiker, Memoori.

9.30 Fremtidens kontrolcentral 
– IoT via fjernovervågning og 
big data
Kan en alarmcentral omdannes 
til en IoT-central for tryghedstje-
nester?

Ja, Internet of Things byder på 
store muligheder for at lave skræd-
dersyede sikkerheds- og trygheds-
tjenester til partnere i forskellige 
brancher til videre distribution til 
disses kunder. Via fjernovervåg-
ning og håndtering af big data kan 
man lave tjenesteydelses-pakker, 
som med intelligent sikkerhed 
og super-effektiv levering giver 
slutkunderne større merværdi.
Taler: Berit Aune, CTO for det 
norske selskab Safe4 Security 
Group.

10.00 Sikkerheden i Smart 
Cities
Du ved, at dit 
barn går på 
gaden. Du ved, 
hvornår hjem-
turen er startet, 
og hvornår den 
estimeret skal 
slutte, og hvem der ellers gik i 
samme retning. Og du ved be-
sked, hvis dit barn kommer i nød. 

Internet of Things (IoT) i 
Smart Cities har uanede mulig-
heder for at skabe sikkerhed og 
tryghed i bybilledet. Men selv 
om byer verden over kappes om 
at skabe mest mulig tryghed og 
sikkerhed for deres borgere, har 
kun få set muligheden for at skabe 
denne tryghed og sikkerhed ved 
hjælp af IoT – selv om løsning-
erne typisk er overkommelige, 
kosteffektive og lette at imple-
mentere - og selv om de har et 
bredt anvendelsesspektrum.
Taler: Martin Tom-Petersen, 
Client Director & Partner, Smart 
City Catalyst.

10.30 Truly Smart Cities must 
be Safe, Secure and Resilient
Only when communication, 
energy, safety, security and mobility 
of goods and people function seam-
lessly, cities can offer their citizens 
quality of life and a flourishing eco-
nomy. For city planners, the answer 
to these challenges is the “smart 
city.” The foundations are uniform 
standards for intelligent, secure and 
resilient infrastructure solutions. 
The exploding population is rapidly 
driving cities to their limits with 
respect to energy supply, security, 
digital communication, transporta-
tion and traffic. The concept of the 
smart city provides one answer. Its 
primary mission is to distribute 
existing resources efficiently. Net-
working individual supply systems 
through technical solutions should 
enable cities to respond dynami-
cally to temporary demands, thus 
preserving their functionality.

Indlægget vil blive holdt på 
engelsk.
Taler: Glen Dale, General Mana-
ger of Euralarm. 

James McHale.

Martin Tom-Petersen.

Tilmeld dig her: www.sectech.dk/conference.asp
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Ud over messe og konference arrangeres en sikker-
hedsbanket om aftenen onsdag den 16. november på 
den nyrestaurerede Restaurant Cassiopeia i Planeta-
riet over for hotellet.

Årets store banket 
for sikkerhedsfolket

Efter en lang dag på messegulvet 
vil arrangørerne gerne byde på 
noget let og festligt, noget godt 
for både ører og øjne. God mad, 
gode vine og god underholdning 
garanteres!

Endvidere byder Sikkerheds-
banketten på overrækkelse af de 
prestigefyldte priser Detektor 
International Awards inden for 
kategorierne kameraovervågning 
(CCTV), adgangskontrol og 
alarmprodukter. Såvel udvælgelse 
som afstemning gennemføres af 
jurymedlemmerne, som består 
af otte uafhængige personer fra 
fem forskellige lande, alle med 
tilknytning til Detektors globale 
redaktion. Produkterne må ikke 

have været på markedet i mere end 
12 måneder, når prisuddelingen 
finder sted.

Sidst, men ikke mindst, på Sec-
techs sikkerhedsbanket, finder kår-
ingen af Årets sikkerhedschef og 
Årets sikkerhedsvirksomhed sted.  

For underholdningen på Sik-
kerhedsbanketten står en af Dan-
marks bedste komikere, nemlig 
Omar Marzouk, der har lovet at 
lave sjov med både muslimer og 
kristne. Omar Marzouk arbejder 
for tiden på sit nye show Krig, 
terror og andre sjove ting version 
2, og deltagerne på Sikkerheds-
banketten kan glæde sig til hans 
små genialiteter og morsomme 
betragtninger.

På prisceremonien for Detektor International Award 2016 præsenterer Lennart 

Alexandrie årets bedste produkter inden for videoovervågning, adgangskontrol samt 

alarmer og detektion. Modtageren af førstepræmien får en specialdesignet glasskultur, 

kreeret af den verdensberømte svenske kunstner Bertil Vallien.

For underholdningen står en af Danmarks bedste komikere, 
Omar Marzouk

Foto: Andreas L Eriksson

Adgangsbillet 

Gå in på hjemmesiden: www.sectech.nu
Dér kan du i ro og mag forudregistrere. Følg anvisningerne. Glem ikke at udskri-
ve din navnebadge.

Hvis du ikke har mulighed for at forudregistrere på Internet, gør du det, når du 
kommer til Sectech!

Spring køen over – forudregistrér på Internet!

Åbningstider: 16. – 17. nov. 2016  09.00 – 16.30

Arrangør: AR Media International AB og Stockholmsmässan AB.

Entré for besøgere:  
Forhåndsregistrér dig gratis på hjemmesiden www.sectech.nu og print 
din badge. Fagmesse, børn under 15 år kun sammen med voksen. 

Sådan kommer du til messen: Vejbeskrivelse finder du på hjem-
mesiden www.sectech.nu og på www.scandic-hotels.dk 

Sted: Scandic Copenhagen velbeliggende i hjertet af København.

Fly: Den nærmeste lufthavn er Kastrup Lufthavn.

Velkommen till SEctEch. 
Sectech er et koncept med konferencer, seminarer og messe med fokus 
på sikkerhedsteknik. Arrangementet finder sted i København på Scandic 
Copenhagen i dagene 16.–17. november. Sectech er et supplement til 
de traditionelle, brede sikkerhedsmesser, et arrangement i lille skala, men 
med store muligheder. Såvel udstilling som seminarprogram drejer sig helt 
og holdent om sikkerhedsteknik.
   På Sectech mødes sikkerhedsbranchens leverandører, installatører, rådgi-
vere og indkøbsansvarlige slutkunder i hyggelige hotelomgivelser.

Udstilling. 
I Scandic Copenhagens lokaler viser 40 udstillere sidste nyt inden for bl.a. 
CCTV, tyverialarmer, adgangskontrol og brandsikring. På Sectech udstil-
ler primært danske virksomheder, men også udenlandske virksomheder er 
repræsenteret, hvilket giver arrangementet et internationalt præg.

Open Forum.
Gratis seminarer for publikum. Seminarværterne er udstillende virksom-
heder, som har booket sig ind for et vist tidsrum for at delagtiggøre andre 
i ny teknikviden. 

w w w . S E c t E c h . N U

Arrangør Mediapartnere

&

Det SCAND 5_16.indd   45 2016-10-18   14:34

16.–17. november 2016 i København



16.–17. november 2016 i København

Nyheder om sikkerhed hver dag – www. securityworldhotel.com
4 6  •  d e t e k t o r  d a n m a r k

Nyheder om sikkerhed hver dag – www. securityworldhotel.com

messer & konferencer/preview

43 

50 

86 

44 

45 

41 

60 63 62 

85 

80 

31 

30 

32 
81 

70 

40 

33  24 

25 

26 

14 

15 

51 

 

11 

16 

84 

23 

22 

20 

21 

12 

09 

02 

07 

06 

01 

03 

05
AR Media
 

35 

10 

Sectech 16 – 17 november 2016
Scandic Copenhagen Hotel, Copenhagen Denmark
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Udstillere på Sectech 2016

UDSTILLERE STAND
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www.axis.com
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Bosch Security Systems  40
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Genetec Europe  35
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UDSTILLERE STAND

Udstillere på Sectech Danmark 2016
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Sectech Danmark blev endnu engang en succes
Præcis det samme besøgstal som sidste gang, tilfredse 
udstillere og to fuldt besatte konferencer blev resulta-
tet af den ottende Sectech-messe på dansk jord. 

– Messen har været rigtig god for os med mange 
besøgende og ikke mindst kvaliteten af de besøgen-
de, som jo er det vigtigste, siger Jens Møller, Business 
Unit Manager hos Assa Abloy.

Sectech turnerer mellem de skan-
dinaviske hovedstæder, og siden 
den første Sectech i København 
for 14 år siden er den lille, teknik-
fokuserede messe blot blevet ved 
med at få flere og flere besøgende. 
Sidste gang – i 2014 – fik messen 
1.032 besøgende, og på messen, 
der fandt sted i dagene 16.-17. 
november i hjertet af København, 
blev tallet præcis det samme, 
nemlig 1.032. Målsætningen var 
900 fagfolk, så resultatet er meget 
tilfredsstillende, ifølge arrangø-
rerne.

– Det ser ud til, at messen nu 
har nået sit rette, stabile niveau, 
siger Jonny Sjöberg, der er chef 
i Danmark for arrangøren AR 
Media International.

Tilfredse udstillere
Birepo har været med som udstil-
ler på Sectech hver gang siden 
premieren i 2002.

– Sectech og Security User 
Expo er de eneste muligheder, vi 
har for at præsentere vores pro-
dukter over for et sikringspubli-
kum. Derfor er det meget vigtigt 
for os at være med her, siger 
Birepos direktør Gert Petersen.

Canadiske Genetec etablerede 
sig i Skandinavien sidste år og var 

med på Sectech København for 
første gang i år.

– Messen har været rigtig god. 
Vi synes, det er en vigtig messe 
at være med på for at vise vores 
tilstedeværelse i Skandinavien og 
ikke mindst i Danmark. Nu, hvor 
vi har et team på plads i Skan-
dinavien, er det meget enklere 
at penetrere markedet og det er 
både vigtigt for os og har et stort 
potentiale, siger Erica Deri, Ge-
netecs EMEA Channel Marketing 
Manager.

Milestone Systems er en tilba-
gevendende udstiller på Sectech 
og havde mange besøgende på sin 
stand.

– Ja, der har været mange 
besøgende og mange spæn-
dende partnere, så det har været 
rigtig godt, siger Jacob Dedichen, 
Channel Business Manager hos 
Milestone.

Iloqs Managing Director Mika 
Pukari var også meget tilfreds med 
messen.

– Vi vil være tæt på vores part-
nere, distributører og slutkunder, 
og dette er et godt sted at møde 
dem alle, siger han. 

Trends
I løbet af 2016 har nogle af de 

største trends på internationale 
skkerhedsmesser været panorama-
kameraer, skyløsninger og Internet 
of Things-løsninger. På det seneste 
er cyber security også begyndt at 
blive diskuteret mere og mere, og 
sådan var det også i København.

– Der tales rigtig meget om 
cyber security, og the security 
of things, siger Erica Deri fra 
Genetec. 

Fredrik Thor, Vice President, 
Sales Nordic, GB & Ireland for 
Bosch Security Systems, siger, at 
det er tydeligt, at man ser et vist 
prispres på det danske marked. 

– Jeg synes, trenden de seneste 
år har været, at vi ser mere IoT. 
Stadig flere ting bliver koblet sam-
men , og priserna presses nedad. 

Han får opbakning fra Sonys 
Product Manager for Video Secu-
rity, Roger Lawrence:

– Det danske marked er solidt, 
også selv om det er påvirket af de 
samme ting som resten af Europa. 
Der er et tydeligt prispres i mar-
kedet, men samtidig er der mange 
kunder, som vil have kvalitetspro-
dukter, siger han.

Assa Abloys Jens Møller ser 
”get rid of the keys” som en af 
de største trends og samtidig den 
vigtigste for Assa Abloy.

Populære minikonferencer
I løbet af messen blev der arrang-
eret to minikonferencer, som blev 
særdeles godt besøgt. På åbnings-
dagen var det Tryghedskameraets 
dag, der blev afholdt for tredje 
gang i København. 

– Blandt talerne var blandt an-

dre Dansk Folkepartis retsordfører 
Peter Kofod Poulsen, og desuden 
kan fremhæves Martin Gren, 
grundlæggeren af Axis Communi-
cations. Dag to var emnet Internet 
of Things og sikkerheden i smarte 
byer med eksperter fra Danmark, 
Sverige, England og Belgien – he-
riblandt organisationen Euralarms 
General Manager Glen Dale, 
fortæller Jonny Sjöberg.

På messens traditionsrige sikker-
hedsbanket blev der overrakt priser 
til Årets sikkerhedsvirksomhed og 
Årets sikkerhedschef. Desuden blev 
årets bedste sikkerhedsprodukter 
hædret ved overrækkelsen af de pre-
stigefyldte Detektor Awards, hvor 
Finske Iloq, amerikanske SpotterRF 
og japanske Sony vandt i hver deres 
kategori.

Security User Expo  
næste gang
Sectech er først tilbage i Dan-
mark i november 2018. Næste år 
finder messen sted i Oslo i foråret 
og i Stockholm i efteråret. Men 
Danmark kommer alligevel ikke 
til at undvære en sikkerhedsmesse 
i 2017.

– Det næste store møde for 
den danske og skandinaviske sik-
kerhedsbranche bliver på messen 
Security User Expo, den 27.-28. 
september 2017, som for anden 
gang finder sted i Bella Center. 
Denne messe henvender sig mere 
til slutbrugerne i private virksom-
heder og offentlige institutioner 
og vil som noget nyt også have et 
væsentligt fokus på terrorbekæm-
pelse, slutter Jonny Sjöberg.

Kø ved registreringen for at få sin adgangsbadge. Der var til tider trangt på messegulve.
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Da minikonferencen Tryghedskameraets dag for 
tredje gang fandt sted i Danmark, denne gang i for-
bindelse med Sectechs åbning, var konferencelokalet 
fyldt. 

Af Jonny Sjöberg

Folketinget halter bagefter

Dansk Folkepartis retsordfører, 
Peter Kofod Poulsen, åbnede 
konferencen, og han lagde i sit 
indlæg ikke skjul på, at han selv 
og hans parti ser meget positivt 
på overvågningskameraer i det 
offentlige rum. Konferencen bød 
desuden på en status fra politiet 
vedrørende et pilotprojekt i 
København med registrering af 
overvågningskameraer, en gen-
nemgang af de nye regler inden 
for persondatabeskyttelse, samt 
sikkerhedskameraers kriminali-
tetsbegrænsende effekt verden 
over.

– Virker tv-overvågning? Ja, 
det gør den. Men flertallet af 
folketingspolitikerne på Chris-
tiansborg har ikke fulgt med 
udviklingen inden for kamerao-
vervågning. 

Det slog Peter Kofod Poul-
sen fast ved åbningen af årets 
Tryghedskameraets dag. Som 
retsordfører for Dansk Folkeparti 
friholdt han dog sit eget parti, 
som han kaldte ”first mover” 
hvad angår en større forståelse for 
nødvendigheden af sikkerhedska-
meraer i det offentlige rum. Peter 
Kofod Poulsen var beæret over 
at få lov til at åbne konferencen 
og tog sig tid til også at overvære 
flere af de efterfølgende indlæg.

Landsdækkende ordning
Kim Aarenstrup, Centerchef i 
National Center for Cyber Crime 
(NC3) fortalte både Peter Kofod 
Poulsen og de øvrige mange tilste-
deværende om, hvordan det går 
med den aktuelle forsøgsordning 
i København med registrering af 
overvågningskameraer. 

Kameraregisteret anvendes 
efter ”behov” – og de mange 
skudepisoder i øjeblikket gør 
behovet stort, fortalte Aarenstrup. 
I starten af december vil ca. 1.200 
medarbejdere have adgang til 
registeret.

Status medio november var, at 
284 firmaer er registreret svarende 
til 1.200 positioner og 2.200 
kameraer. Er det meget? spurgte 
Kim Aarenstrup. Hvor mange fin-
des der i alt, og hvor mange skal 
vi op på for at have en tilfredsstil-
lende dækning? Og hvordan kan 
vi holde data løbende opdateret? 
Disse retoriske spørgsmål står 
stadig åbne, men på spørgsmålet 
Hvordan kan SikkerhedsBran-
chens medlemmer bidrage, var 
svaret en opfordring til at udfylde 
den erklæring om samtykke, som 
SikkerhedsBranchen har udarbej-
det, hvor kameraejere giver lov 
til, at deres installatør videregiver 
informationer til politiet.

– Vi går efter en landsdæk-
kende registrering, slog Kim 
Aarenstrup fast.

Bøder på op til 150 mio. kr.
Konferencen så derefter på den 
nye EU-forordning om per-
sondatabeskyttelse, som skal 
implementeres næste år. Kasper 
Skov-Mikkelsen, direktør for Sik-
kerhedsBranchen, fortalte om de 
nye krav og opfordrede de tilstede-
værende til at være opmærksomme 
på de nye regler og tage dem alvor-
ligt. Forordningen finder efter en 
overgangsperiode anvendelse fra 
25. maj 2018. 

Skov-Mikkelsen brugte en del 
tid på at gennemgå 12 opford-
ringer og gode råd til erhvervslivet 
fra Datatilsynet med henblik på 
at være bedst muligt klædt på i 
henhold til de nye regler. Først og 
fremmest opfordrer Datatilsynet, 
at man skal se at komme i gang og 
finde ud af, hvad reglerne betyder 
for ens organisation. Det drejer sig 
om at finde ud af, hvilke person-
data, der behandles i hvilke dele af 
organisationen, hvor de kommer 
fra, og hvem oplysningerne deles 
med.

Det er også vigtigt, fremgik det 
i dette indlæg, at man skal være 
klar over, at der både kommer en 
udvidet oplysningspligt og udvidet 
ret til indsigt. Man får også ret 
til at få sine personoplysninger 
slettet.

Helt nyt er, at offentlige myn-
digheder og virksomheder med 
over 250 ansatte skal ansætte en 

såkaldt Data Protection Officer 
(DPO). Denne person, der godt 
må være ekstern, kan ikke fyres 
i to år og har til ansvar at sikre, 
at regler og procedurer omkring 
behandling af data overholdes i 
det daglige. 

Et af de mest omtalte tiltag 
i forordningen er størrelsen på 
de bøder, der kan udstedes ved 
brud på reglerne. Der kan nemlig 
udskrives bøder på op til 4 % af 
omsætningen dog max 20.000.000 
euro (150 millioner DKK). 

Kameraer skudt i stykker
Martin Gren, en af grundlæggerne 
af Axis, verdens førende leverandør 
og udvikler af IP-baserede sikker-
hedskameraer, havde indvilget i at 
komme til Sectech for at tale om 
overvågningskameraernes effekt 
i storbyer, Security Cameras in 
Cities – an International outlook. 
Martin Gren gik ind i eksempler 
fra Australien (byen Footscray), 
USA (Baltimore, Chicago, Min-
neapolis og Washington DC)) 
og Argentina (Buenos Aires) og 
beskrev kamerainstallationernes 
markante effekter på alle krimina-
litetsområder – undtagen røverier. 

Kameraopsætningen i Buenos 
Aires adskilte sig på to punkter, 
dels blev 20 ud af 400 kame-
raer skudt i stykker, dels var det 
især politibetjentenes koner, der 
bemandede kontrolcentralerne, 
hvilket bevirkede den mest enga-
gerede medarbejderstab, Martin 
Gren nogensinde havde oplevet i 
en kontrolcentral.

En av Axis grundlæggere, Martin Gren, talte om brugen af sikkerhedskameraer i et internationalt perspektiv.

Tryghedskameraets dag:
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messer & konferencer/review

Michael Friis og Lars Hansen fra 
Birepo taler med gæster.

BESØGENDE PÅ SECTECH 2016

Peter Klein, Simons Voss, sammen med en 
af de besøgende.

Anders Henning fra Alarmtech.

Berit Johnsen og John Rasmussen fra Tele-
tec Connect med forbipasserande gæster.

Thomas Risager fra Vanderbilt med 
besøgende.

Patrik Widlund fra Hedengren Security.

Ann-Christin Barck fra Tagmaster.

Jens Möller fra Assa Abloy lytter til, hvad 
en kunde har brug for.

Lennart Alexandrie, AR Media, sammen 
med Ivan Schultz.

Jannich Nielsen, indehaver af Avl Locks, 
forklarer og demonstrerer adgangsløs-
ninger.

Anja Nordahl Horn og Gitte Steimle 
Nielsen fra ID Company.

Kristian Sveistrup fra Sveistrup sammen 
med Manuela Schmitz-Muno och Kenji 
Hirata fra Fujifilm.

Carlos Cisternas, AR Media, sammen 
med Bob Groom fra Videotec.

Ronald Richardson, Country Manager 
Northern and Eastern Europe for Taser, i 
samtale med en gæst..

Flemming Villadsen fra Kibo i snak med 
en af de besøgende.

Stefan Aimer fra Elextronix sammen med 
kollegaen Johannes Ahlgren.

Der var lige så mange besøgende på denne Sectech, som da messen fik rekord sidste 
gang.

Lars Ritt Berthelsen fra Lemvigh-Müller 
ses samtalende med gæster.

Teit Løvstrøm fra Ruko sammen med 
nogle besøgende.

Erica Deri, Genetecs EMEA Channel 
Marketing Manager.

Sales Manager Eva Shih fra Vivotek.
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www.sectech.nu

Info for udstillere
Messens åbningstider

Onsdag 16. november - 09.00-16.30
Torsdag 17. november - 09.00-16.30

Indryknings- og nedrivningstider

Indrykning og opbygning:
Tirsdag 15. november, 15.00 - 23.00
Onsdag 16. november, 07.00 - 08.30

Nedrivning og udflytning:
Torsdag 17. november, 16.30-20.00

Respekter venligst, at udflytning IKKE må påbegyndes, før messen lukker.
Fjernelse af efterladte materialer og restprodukter efter endt nedrivning og udflytning vil blive
debiteret.

Workpass / Arbejdskort
Personale, som kun arbejder under ind- og udflytning, skal bære workpass/arbejdskort. Disse fås ved
ankomst til messen.

Udstillerkort
Udstillerkortet giver adgang til messehallen 1 time før åbning og 30 minutter efter messens lukning
samt under ind- og udflytning. Udstillerkortet skal bæres fuldt synligt i løbet af messedagene og
afhentes i entréen fra kl. 15, den 15/11.
Udstillere bedes indsende en liste med data på de af deres medarbejdere, der skal arbejde på standen.
Oplys venligst: Navn på firmaet, personens navn og e-mail adresse.

Adgang for besøgende
Gratis adgang ved præregistrering på http://www.sectech.nu/dk/.
Fagmesse. Børn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Prisen for stande er
Prisen for de mindre stande (6 kvm.) DKK 25.800,-
Og for den større model(10-12 kvm.) DKK 43.400,-

Et tilmeldingsgebyr på DKK 3.900,-  lægges oven i standlejen.

Men messedelen rummer kun et begrænset antal stande, nemlig ca. 48, hvoraf de fleste er på 6 kvm.

Info for udstillere - Sectech Danmark 2016 http://www.securityworldhotel.com/sectech/dk/for-exhibitors-pri...
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(2 x 3 m.)
samt nogle få på 10-12 kvm.

I standprisen indgår
- Bagvæg 2,5 meter høj. Da væggene i udstillingslokalet er malede, beder vi Dem respektere, at
ingen plakater eller andre genstande
må sættes direkte op på væggene. Ved opsætning af materialer bør man altid gøre brug af
eksisterende ophængningsredskaber eller
medbragt skærmvæg.
- Gulvtæppe
- Skranke med opbevaringsrum
- 2 klapstole
- 1 brochurestativ
- 1 elstik 2000W
- Spotlights (se standtegning, kan variere afhængigt af standens placering og størrelse).
Giv os venligst besked, hvis I ikke ønsker dette på jeres stand.

Internet
Trådløs Internetforbindelse er inkluderet i samtlige lokaler.
Fast internetadgang i udstillingslokalet bestilles senest den 3. oktober hos Thomas Maibom, Scandic
Copenhagen,
tel: +45 33 75 71 25, E-mail: meeting.copenhagen@scandichotels.com.

Ekstrabestillinger af el, skilte etc. skal være marika@armedia.se i hænde senest den 14.
oktober.
OBS! Bestil i god tid – spar penge og foretag dine ekstrabestillinger før 14. oktober 2016.
For at få den bedst mulige service fra os hos AR Media, og for at få de produkter og tjenester du
ønsker, er det vigtigt, at du bestiller i tide. Leveringskvaliteten bliver bedre, og desuden sparer du
penge. Efter denne dato tilkommer der et tillæg oven i prisen på 30% frem til den officielle
indflytning. Hvis du bestiller i løbet af den officielle indflytning eller i løbet af det igangværende
arrangement, bliver tillægget på 50%.
Sidste frist for bestilling til den laveste pris for standudstyr til Sectech er 14. oktober 2016.

• Udstillerne er ansvarlige for de skader, de måtte forårsage i Scandic Copenhagens lokaler under
indrykning, opbygning,
i løbet af selve udstillingsperioden samt under nedrivning og udflytning.
• Arrangørerne er IKKE ansvarlige for opståede skader, tyveri etc., hvorfor vi anbefaler, at jeres
forsikring også omfatter transport og udstillinger.

Gods sendes til
SECTECH messe 15-17 NOV 2016 (stand navn / nummer)
c/o Scandic Copenhagen, Thomas Maibom
Vester Soegade 6
DK – 1601 Copenhagen V
Danmark

Booking af hotelværelse
I forbindelse med dette arrangement tilbydes følgende overnatning:

D. 14-17/11
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• standard enkeltværelser á DKK 1,395 pr. nat.

Messedeltagere booker online via bookingkode – deadline 30 dage før ankomst.

Alle individuelle reservationer skal ske gennem hotellets booking afdeling på
Tlf.: +45 3375 7175
Fax: +45 3314 3537
Mail: meeting.copenhagen@scandic-hotels.com
Web: www.scandichotels.com/copenhagen.
Alle gæster skal oplyse kreditkortdetaljer for at garantere deres reservation, samt referencekode
BSEC161116.

Kontakt AR Media for mere information
Deniz Baykal - project manager
Telefon: +46 8 556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-post: deniz.baykal@armedia.se

Marika Thelenius - event coordinator
Telefon: +46 8 556 306 80
Mob.: +46 70 777 15 51
E-post: marika.thelenius@armedia.se
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