BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS - 2015
Iparágainkban is kiemelt jelentősége van annak a vezetői előrelátásnak, hogy semmi
váratlan műszaki vagy technológiai probléma ne akadályozhassa egy-egy megrendelés
határidőre és a tervezett minőségben történő teljesítését. Magyarul, a termelés a lehető
legnagyobb biztonsággal legyen tervezhető és úgy is működjön! A tervezésnek a teljes
gyártási folyamatra kell kiterjednie, de ezen belül kiemelt szerepük van a műszaki
berendezések folyamatosan magas szinten rendelkezésre állásának. Az első alkalommal
meghirdetett konferenciánkon is ilyen arányokban foglalkozunk az egyes területekkel.
Idén a nyomdaipari és a papíripari szakosztály összedolgozásával valósul meg a
konferencia és üzemlátogatásra a Hamburger Hungária dunaújvárosi papírgyárában
lesz lehetőség!
A papírgépek esetében kiemelkedően fontos az üzemeltetés biztonsága, a kockázatok
minimalizálása, hisz egy váratlan meghibásodás vagy más okú gépleállás miatti kiesés
legkisebb költségei is milliós nagyságrendűek lehetnek. Ennek megelőzése lehetőségeivel és
általános érvényű módszereivel is megismerkedhetünk a konferenciaprogramban.
HELYSZÍN: Dunaújváros, Hotel Kerpely, Üzemlátogatás: Hamburger Hungária papírgyára
IDŐPONT: 2015. október 29-30. (csütörtök-péntek)
A TERVEZETT PROGRAM
Október 29. csütörtök:
1000 – 1300

Regisztráció Dunaújvárosban a Hotel Kerpely-ben

1200 – 1345

ebéd a Campus étteremben

1400 – 1830

Szakmai előadások és konzultációk egy szünettel az üzemeltetés biztonságának
megteremtése és biztosítása témakörben.
A DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÜZEMELTETÉSI SAJÁTOSSÁGAI
Hidegkuti Gergely – HP Magyarország
KBA HUNGARY ELŐADÁSA A KBA NYOMDAGÉPEK ELLÁTÁSÁRÓL
Kühstaler György – KBA-Hungary Kft.
SIKERES TPM PROJEKT ÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
Horváth Szabolcs – DS Smith Packaging Hungary Kft.
LEAN @ GREEN PRINTING + GREEN MAINTENANCE – ZÖLD KARBANTARTÁS
Dr. habil. Horváth Csaba –Nyomda-Technika Kft.
NYOMTATVÁNYFELDOLGOZÁS PROBLÉMAMENTESEN A DIGITÁLIS NYOMTATÁS UTÁN IS
Faragó István – Keményfém Kft.
INDUKCIÓS VILÁGÍTÁS A KARBANTARTÁSMENTES MEGOLDÁS
Major Dániel - Gilux Hungary Kft.
TUDJUK, HOGY HONNAN FÚJ A „SZÉL”! A GYÁRTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS BIZTONSÁGA LÉGTECHNIKAI
SZEMPONTBÓL LAKI Zsolt - PLE

1900 -

Bankett, baráti találkozó a Campus étteremben

2030 -

Karbantartó-klubprogram a Campus Clubban

Október 30. péntek:
0900 - 1000

A szakmai előadások folytatása a papírgyárban
LEAN ÉS/VAGY KARBANTARTÁS? HOGYAN LOVAGOLHATJA MEG A KARBANTARTÓ A LEAN NEVEZETŰ
"DIVATHULLÁMOT" Péczely György – A.A. Stádium Kft.
A PAPÍRGYÁRTÁS BIZTONSÁGA A papírgyár szakemberének előadása

1000 –
kb. 12

Üzemlátogatás a papírgyárban
30

-tól

Ebéd Kisapostagon a Bárka étteremben, hazautazás

Biztonságos üzemeltetés
2015
Október 29-30. Dunaújváros
Házigazda:
Hamburger Hungária
Jelentkezések lehetőleg on-line a honlapon (www.pnyme.hu) vagy a mellékelt jelentkezési lap
felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre vagy faxon (780 6460).
Az egyesülettel tagsági viszonyban állók és a korábbi karbantartó találkozók törzsgárda
tagjai előnyt élveznek a jelentkezések elfogadásánál.
További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a titkárság (Fodor Erzsébet 1-783 0347, 30-632
3344), a szakmai tartalommal kapcsolatban Horváth Szabolcs szabolcs.horvath@dssmith.com
Részvételi díjak
Megegyeznek a 2014-es

Bankett és
teljes program

csak 1. nap*

Campus Club

árakkal!
Teljes ár

csak 2. nap

program
29 500 + ÁFA

16 000 + ÁFA

11 000 + ÁFA

8 000 + ÁFA

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének

26 000 + ÁFA

12 000 + ÁFA

9 000 + ÁFA

6 000 + ÁFA

Sajtó képviselőinek**

7 500 + ÁFA

ingyenes

7 000 + ÁFA

ingyenes

13 500 + ÁFA

4 300 + ÁFA

7 000 + ÁFA

2 200 + ÁFA

Részvételi díjból étkezési
költség rész***:

*) A csütörtöki ebéd és a délutáni konferencia. A bankett díját már nem tartalmazza
**) Főétkezések nélkül a sajtó képviselőinek a részvétel ingyenes."Sajtó" részvételi díjat (szerkesztőségenként 1 fő) akkor
számlázunk, ha a rendezvényről legkésőbb az akkreditáló lap következő megjelenésekor értékelhető terjedelmű és
színvonalon megírt cikk jelenik meg!
***) A részvételi díj az étkezések utáni adóterheket nem tartalmazza, ezért a számlánkban az étkezések
költségét külön soron hozzuk.

A résztvevőknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámtermékek, stb. terjesztése előre bejelentve és
egyeztetett módon, de minden cég számára ingyenes!
Kiállítás, termékbemutató stb. lehetősége a tagvállalatoknak ingyenes, más cégeknek: 50e Ft+ÁFA
Szállás árak
HOTEL KERPELY, DUNAÚJVÁROS, www.hotelkerpely.hu
GPS: N 46.960881 E 18.930870

2Á elhelyezéssel

1Á felár

Ft/Fő/éj + ÁFA

Ft + ÁFA

6 800

1 500

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, és az IFA-t. A parkolás a hotel parkolójában és a szálloda
környékén is ingyenes.
Jelentkezési határidő: AZONNAL, de legkésőbb 2015. október 19. hétfő.
Dunaújvárosban a Hotel Kerpelyben csak korlátozott számú szoba áll rendelkezésre. Ezért a
szobaigények kielégítése a jelentkezések sorrendjében történik, de azonos napon érkezett
jelentkezéseknél tagjainkat és a 2 ágyas elhelyezést választókat előnyben részesítjük.
Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük érvényesnek. Az Online jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő jelentkezéseket a lapon
megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakat kiszámlázzuk.
A szimpóziumon részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat legkésőbb a szimpózium előtt 2 nappal
megkapjuk, illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.
Kötbérmentes lemondás legkésőbb október 20-án délig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki kell
fizetni!

