XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE

ORGANIZATOR

14 listopada 2018 r. – Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO
ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice

Szanowni Państwo!
Redakcja kwartalnika „Ważenie Dozowanie Pakowanie” zaprasza Państwa do udziału w konferencji

Patronat:

naukowo-technicznej AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE, która odbędzie się
14 listopada 2018 r., w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO (ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice).
Tematyka konferencji obejmuje:
• systemy ważące, dozujące w produkcji; systemy wizyjne; systemy znakujące, RFID, systemy kontroli;
certyfikacja opakowań;
• systemy monitoringu maszyn i automatyzacja linii produkcyjnej;
• automatyzacja procesu produkcyjnego, systemy napędowe;
• systemy pakujące, paletyzacja oraz systemy pakowania zbiorczego.
W ramach udziału w naszym spotkaniu każdy uczestnik otrzyma prenumeratę kwartalnika
„Ważenie Dozowanie Pakowanie” na rok 2018.
Obligatoryjny koszt uczestnictwa w konferencji jednej osoby wynosi 528,00 zł*. Cena obejmuje udział w konferencji,
materiały konferencyjne oraz pełną konsumpcję (obiad, przerwy kawowe, uroczystą kolację; nie obejmuje noclegu).
Po otrzymaniu wypełnionej karty uczestnictwa prześlemy Państwu „Potwierdzenie udziału”.
Zachęcamy do zgłoszenia referatu prezentującego nowoczesne rozwiązania oraz do przedstawienia oferty firmy
na stoisku wystawowym.
Polecamy PAKIET PROMOCYJNY umożliwiający Państwu pełniejsze przedstawienie własnej oferty.

CENNIK USŁUG*
Usługi

Cena

PAKIET PROMOCYJNY:
stoisko 3 m2 + 20 min prezentacji

1290,00 zł

stoisko-box 3 m2

860,00 zł

stoisko-box 4,5 m
stoisko-box 6 m

1160,00 zł

2

1360,00 zł

2

logo na fryzie stoiska

50,00 zł

prezentacja 20 min

880,00 zł

prezentacja 30 min

1180,00 zł

NOCLEGI (w cenie pokoju śniadanie)*
pokój 1-os.

175 zł/os.**

pokój 2-os.

110 zł/os.**

*Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT.
**O przydziale pokoi decyduje kolejność zgłoszeń; ilość pokoi 1-os. ograniczona.
Wszelkie zmiany tylko pisemnie (e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl, faks 32-755 18 47) najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
konferencji.

Adres: Redakcja kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”, ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
tel./faks 32-755 18 47, e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl
Konto: GETIN NOBLE BANK SA o/Racibórz nr konta: 57 1560 1140 0000 9090 0004 0921; NIP 639-17-30-130

