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Konferencja 

Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów   
w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym 

2 października 2013r. 

Expo Silesia, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124 
 

 

10:00 Otwarcie spotkania, powitanie gości 

Luk Palmen, menedżer Silesia Automotive  

Agnieszka Cieślik, Dyrektor Projektu, Expo Silesia 

10:10 Panel otwierający: Zastosowanie nowoczesnych technologii projektowania i obróbki materiałów w przemyśle 
motoryzacyjnym i maszynowym 

Moderator: Luk Palmen 

Uczestnicy panelu: imię, nazwisko - Polska Izba Motoryzacji; prof. dr hab. Inż. Teodor Winkler, Klaster Maszyn 
Górniczych; imię, nazwisko – Śląski Klaster Nano; imię, nazwisko – firma (Brembo/Tenneco/TRW); imię, nazwisko 
– Grupa Kopex; imię, nazwisko – firma (propozycja od Adama Szatkowskiego) 

11:00 Blok I: Nowe materiały w przemyśle 

11:00 Nowe metale, rozwiązania wielomateriałowe i kompozyty – prof. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska 

11:20 Nanotechnologie, szansa dla polskiego przemysłu  – [przedstawiciel Nanonet] 

11:35 Urządzenia do obróbki termicznej nowych materiałów – [wystawca TOOLEX] 

11.45 Przekroczenie kolejnych barier technologicznych w rozwój materiałów – Plasma SYSTEM SA 

12:00 Przerwa 

12:15 Blok II: Nowoczesne technologie projektowania i obróbki 

12:15 Cięcie laserowe, możliwości rozwoju a  granice technologiczne – [wystawca TOOLEX] 

12:30 Oszczędzać dzięki optymalnemu utrzymaniu narzędzi i oprzyrządowania – [wystawca TOOLEX]  

12:45 Automotive tooling – [wystawca TOOLEX] 

13.00 Techniki projektowania i szybkiego prototypowania – [wystawca TOOLEX] 

13:15 Projektowanie w górnictwie, możliwości transferu wiedzy do motoryzacji - prof. dr hab. Inż. Teodor Winkler, 
KOMAG 

13.30 Dyskusja plenarna 

14:00 Podsumowanie spotkania 

 

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przekazanie potwierdzenia 
uczestnictwa do dnia 23 września 2013 roku na adres: p.soltysik@silesia-automotive.pl lub l.palmen@silesia-automotive.pl 

 

Do zobaczenia 

Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo, Menedżer Silesia Automotive 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Konferencja 

Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów  

w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym 

2 października 2013r. 

Expo Silesia, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124 

Godz. 10:00 – 14:00 

 

       

Nazwa firmy/instytucji: 

 

 

 

Adres:  

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  Stanowisko / funkcja:  

Imię i nazwisko uczestnika:  Stanowisko / funkcja:  

Imię i nazwisko uczestnika:  Stanowisko / funkcja:  

Telefon/Fax: 

 

 

 

e-mail do kontaktu: 

 

 

 

 

 

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres  

p.soltysik@silesia-automotive.pl lub l.palmen@silesia-automotive.pl 

do 23 września 2013 r. 

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje termin nadesłania zgłoszenia. 

 

Przesyłając niniejszy formularz zgadzam się na wykorzystywanie przez InnoCo Sp. z o.o. działające w imieniu organizatorów 

konferencji moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych z organizacją spotkania, pod warunkiem 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926) i na przekazywanie danych uczestnika podmiotom biorącym udział w opracowaniu i realizacji programu konferencji. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. 


