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RADIOHAUS TERÁ ESTANDE NA DAYTON HAMVENTION
A maior e mais tradicional feira de radioamadorismo do
mundo, a Dayton Hamvention, terá esse ano um estande
verde-amarelo.
A Radiohaus, em parceria com a empresa americana
Impex Trading terá um estande na parte interna da feira de
20 a 22 de maio.
O iniciativa pioneira levará alguns produtos brasileiros de
qualidade e com potencial de venda no mercado americano
como as antenas da Steelbras, controladoras de repetidoras
Hamtronix e fontes da Montel, além da venda de produtos
locais.
O estande Impex/Radiohaus estará localizado no
espaço 205 no North Hall e certamente chamará a atenção
dos milhares de visitantes.

RADIOHAUS PARTICIPA DO 3° ENCONTRO DO CRAM
SITE RADIOHAUS GANHA NOVO VISUAL
No último dia 8 de abril inauguramos o novo visual
do site da Radiohaus.
O site ganhou novas áreas específicas para rádios
marítimos, aeronáuticos, profissionais, tecnologia
e lazer e compras governamentais.
O objetivo é separar grandes áreas de produtos
facilitando a consulta e a navegação no site.
A Radiohaus participou no último dia 16 de abril do 3°
Encontro de Radioamadores promovido pelo CRAM, Clube
de Radioamadores de Americana.
A oportunidade serviu para que muitos colegas
radioamadores de várias partes do país pudessem conhecer
e confraternizar com antigos amigos, além da tradicional
eletroca.

A mudança ocorreu no momento em que chegamos
a média de 150 mil acessos por mês.

VISITANTES ILUSTRES
Nos próximos dias 9 e 10 de maio a Radiohaus
terá o prazer de receber em sua sede em
Indaiatuba o Vice-presidente e o Diretor de
Vendas para América Latina da Icom América.

O evento foi organizado pelo Adinei, PY2ADN que já está
programando o próximo encontro do CRAM para agosto.

Os senhores Bob Carey e Gustavo Troconis
virão ao Brasil para assinar o novo contrato de
distribuição da Icom, bem como para traçar as
novas metas e objetivos da empresa através de
seu distribuidor autorizado no país.

