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Voucher MUM Indonesia 2019
Kode

: MUM-ID-2019

Kategori : Voucher MUM
: Rp 295.000,00
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Harga

Hadiri MikroTik User Meeting Indonesia - 24-25 Oktober 2019. Dapatkan informasi terbaru mengenai Mikrotik, simak presentasi
pengguna lain! Daftarkan diri Anda menggunakan voucher, dan dapatkan makan siang selama acara (2 hari) dan lisensi level 4.
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Anda dapat membeli voucher ini melalui web www.mikrotik.co.id, seperti halnya pembelian produk lainnya. Setelah melakukan
pembayaran, dan pembayaran kami terima, Anda akan mendapatkan kode voucher yang bisa digunakan untuk mendaftarkan diri
sebagai peserta pada MUM Indonesia 2019.
- Voucher ini hanya berlaku untuk satu orang.
- Registrasi ulang Voucher pada saat acara MUM tidak dapat diwakilkan.
Langkah Pendaftaran :
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Pendaftaran sebagai peserta MUM ID 2019 ini memerlukan account di www.Mikrotik.com, jika Anda belum memiliki account di
www.mikrotik.com silahkan Anda mendaftar terlebih dahulu di :
https://www.mikrotik.com/client/registeruser.php

Jika Anda sudah melakukan pembelian voucher dan sudah melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan kode voucher. Simpanlah
kode Voucher tersebut untuk Registrasi MUM.

Jika Anda sudah memiliki Account di www.mikrotik.com dan juga kode Voucher MUM, maka bisa langsung mendaftarkan sebagai
peserta MUM ID 2019 di URL : https://mum.mikrotik.com/2019/ID/register
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Setelah melakukan pendaftaran, Anda akan mendapatkan kartu tanda peserta. Print lah dan bawalah kartu tersebut pada saat
registrasi/Welcome Party tanggal 23 Oktober 2019 pukul 18.00 wib di HARRIS Hotel & Residences Sunset Road - Bali.
Lisensi RouterOS level 4 akan diberikan setelah acara selesai dan otomatis ditambah di account Mikrotik.com Anda.
Lisensi ini diberikan hanya jika Anda hadir dan registrasi ulang pada acara!
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Detail acara selengkapnya bisa dilihat di : https://mum.mikrotik.com/2019/ID/info/EN

* Harga, spesiﬁkasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat
URL : https://www.citraweb.com/produk/739/
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Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com
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