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Wrocław – miasto biznesowych spotkań
Wzorem poprzednich lat firma Xpress sp. z o.o. wystąpiła w roli sponsora podczas kolejnej edycji International
Oktoberfest, który odbył się 18 września 2012r. w Arsenale Miejskim we Wrocławiu.
Wydarzenie organizowane wspólnie przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Brytyjsko-Polską Izbę Handlową,
Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową z roku na rok przyciąga coraz więcej entuzjastów otwartego i
przyjaznego biznesu.
Celem spotkań International Oktoberfest, organizowanych we Wrocławiu od 2005 roku, jest integracja managerów
najwyższego i średniego szczebla firm zrzeszonych w tych organizacjach, ich klientów, partnerów biznesowych i firm
zaprzyjaźnionych z terenu Dolnego Śląska. International Oktoberfest to również możliwość poznania kultur i tradycji
poszczególnych krajów reprezentowanych przez zaproszone Izby. W tym roku swoimi spostrzeżeniami i
doświadczeniami dzielili się nami przedstawiciele Niderlandzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Skandynawsko-Polskiej
Izby Handlowej, Irlandzkiej Izby Handlowej, Polsko-Portugalskiej Izby Handlowej, Polsko-Hiszpańskiej Izby
Gospodarczej oraz Belgijskiej Izby Handlowej.

XPRESS to firma specjalizująca się w kwestiach związanych z obiegiem dokumentów w firmie. Działając w ramach idei
Make It Simple oferujemy rozwiązania służące poprawie efektywność pracy biurowej.
Jesteśmy certyfikowanym Premium Partnerem firmy XEROX. W ramach tej współpracy oferujemy najnowszej
generacji czarno-białe oraz pełno-kolorowe cyfrowe kopiarki, drukarki, wielofunkcyjne systemy do kopiowania,
drukowania, skanowania, faksowania w sieci, oryginalne materiały eksploatacyjne dedykowane konkretnym typom
urządzeń oraz oprogramowanie zarządzające dokumentami firmy.
Jako autoryzowany partner firmy ESET pomożemy chronić sieci komputerowe lub pojedyncze stanowiska pracy w
Twojej firmie. W naszej ofercie znajdą się programy antywirusowe najnowszej generacji oraz kompleksowe
zabezpieczenie sieci klasy UTM (Unified Threat Management).
Wreszcie, posiadając własny dział IT możemy wyposażyć Twoją firmę w outsourcing usług informatycznych.
Korzystając z naszej pomocy oszczędzasz czas i pieniądze – współpracując z XPRESS otrzymujesz cały zespół
specjalistów z dziedziny IT zawsze chętnych i gotowych do niesienia pomocy.
XPRESS to także inwestycja w bezpieczeństwo. Związaliśmy się z firmą Kroll Ontrack po to, aby w razie problemów
ze sprzętem komputerowym sprawnie i skutecznie odzyskać Twoje cenne dane. W swojej ofercie posiadamy programy
Ontrack Easy Recovery i Ontrack Eraser, które są niezbędne w przedsiębiorstwach, w których bezpieczeństwo oraz
poufność danych musi stać na najwyższym poziomie.
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