Iparági karbantartók találkozója
& Biztonságos üzemeltetés – 2018
2018 január 25-26. Vecsés/Budapest

Iparágainkban is kiemelt jelentősége van annak a vezetői előrelátásnak, hogy lehetőleg
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! Ha egy gép,
aminek terheit ugyan fizetni kell, de mégse áll a rendelkezésünkre, az azonnal érzékelhető
és jó esetben pontosan mérhető veszteség. De a technológiai veszteségek vagy a munkaerő
korlátaiból adódó kiesések már nehezen megfogható mértékben rontják a termelékenységet.
Pedig ezekre is vannak a mi iparágaink technológiáira és jellemző üzemméreteinkre is jól
alkalmazható módszerek. Ehhez ad segítséget az idei szimpózium.
Idén olyan cégnél - Novotransz emelőgép – szervezünk bemutatót, amelynek termékeivel
minden olyan nyomdában, papíripari vagy csomagolóanyagokat gyártó ipari üzemben
találkozhatunk, ahol nem elég a nyers emberi erő alkalmazása sem az
anyagmozgatásokhoz, sem a különböző szerelési műveletekhez.
IDŐPONT: 2018. január 25-26. (csütörtök-péntek)
HELYSZÍNEK:
1. NAP: Vecsés, Hotel Stáció (2220 Vecsés, Széchenyi u. 20.)
2. NAP: Novotransz Kft. (2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.)
A TERVEZETT PROGRAM
Január 25. csütörtök:
Tervezett program:
11:00 - 13:30 érkezés, regisztráció, szobafoglalás, ebéd
13:30 - 18:30 Előadások
megnyitó – Faragó István, Pesti Sándor
Nem megfelelően tervezet nagyjavítás hatásai
Péczely György (A. A. Stádium)
MIKSZ Projekt - Országos Karbantartási Állapotfelmérés
Páll István Zoltán (MIKSZ)
42 év nagyjavítási tapasztalatai - 40 percben
Magyar Lajos (Trans Lex Work Kft.)
szünet
Dr. Horváth Csaba – Óbudai Egyetem/Nyomda-Technika Kft.
kerekasztal beszélgetés

18:30 - tól

Bankett, baráti találkozó a hotel éttermében majd karbantartó-klubprogram

Január 26. péntek:
09:00 – 12:00

Novotransz Kft. telephelyén folytatódnak az előadások
Nagyjavítási Projektmodell, Páll István Zoltán (MIKSZ)
TPM kezdeti tisztítás, Fekete Gábor (A. A. Stádium)
Emeléstechnika - Novotransz Kft.
Bemutató, telephely látogatás

12:00 -

ebéd

Online jelentkezés. http://www.pnyme.hu/esemenynaptar.php?act=esemeny&eid=1146
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:zervezési kérdésekben a titkárság (Fodor Erzsébet (30-632 3344), a szakmai
tartalommal kapcsolatban Faragó István farago@keményfém.hu illetve Horváth Szabolcs
szabolcs.horvath@dssmith.com
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Kedvezményes
részvételi díjak
Részvételi díjak

Teljes ár

teljes program csütörtöki
ebéd nélkül

32 500 +
ÁFA
29 500 +
ÁFA

csak 1. nap ebéd és
bankett nélkül

teljes program

Jogi tag
képviselőjének
28 000 + ÁFA

Sajtó
képviselőinek*
12 000 +
ÁFA

Részvételi
díjból
étkezési
költség rész**
15 500 +
ÁFA
10 000 +
ÁFA

24 500 + ÁFA

7 500 + ÁFA

16 000 +
ÁFA

12 000 + ÁFA

ingyenes

-

1. nap ebéddel bankett
nélkül

20 000 +
ÁFA

16 500 + ÁFA

-

5 500 + ÁFA

Csak bankett

11 000 +
ÁFA

9 500 + ÁFA

7 500 + ÁFA

7 500 + ÁFA

8 000 + ÁFA

5 000 + ÁFA

-

2 500 + ÁFA

csak a 2. nap ebéddel

*) 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
AIRPORT HOTEL STÁCIÓ, WWW.AIRPORTHOTELSTACIO.HU

2Á elhelyezéssel

1Á felár

Ft/Fő/éj + ÁFA

Ft + ÁFA

12.000

7 000

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, és az IFA-t.
Jelentkezési határidő: 2018. január 15. hétfő dél
A Hotel Stációban 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 2 munkanapon
belül 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 előtti napon
megkapjuk, illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.
Kötbérmentes lemondás legkésőbb január 15-én délig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat ki kell fizetni!

