
 

PODCZAS TARGÓW ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE:

 SyMas

2013

V TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU
I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH 

 MAINTENANCE
IV TARGI URZYMANIA RUCHU, PLANOWANIA I OPTYMALIZACJI PRODUKCJI

ZAPROSZENIE

2-3 października 2013r., Kraków
Hala Targów w Krakowie, ul. Centralna 41a

2013

 
PATRONI
I PARTNERZY:

www.easyfairs.com/pl

W ramach Tagów SyMas:
• Urządzenia weryfikujące, filtrujące i separujące
• Logistyka i transport (taśmy i przenośniki)
• Aparatura kontrolno-pomiarowa
  (detektory, czujniki, wagi)
• Magazynowanie i przechowywanie
  (silosy)
• Maszyny mielące, kruszące, mieszające
• Maszyny osuszające
• Przeładunek produktów masowych
• Oprogramowanie
        • Strefa Technologii Atex

W ramach targów MAINTENANCE:
• Konserwacja maszyn i urządzeń
• Automatyka, robotyka,
  diagnostyka
• Mechanika i narzędzia
• Pneumatyka i hydraulika
• Infrastruktura energetyczna
• Logistyka produkcji
• Kontrola jakości i monitorowanie
• BHP i ochrona przeciwpożarowa
• Serwisowanie infrastruktury
  okołoprodukcyjnej
• Outsourcing Utrzymania Ruchu
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Wstęp na targi jest bezpłatny TYLKO za okazaniem
wypełnionego zaproszenia lub po dokonaniu rejestracji

ONLINE na stronie www.easyfairs.com/pl/symas2013
lub www.easyfairs.com/pl/mtc2013
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PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

DO ODWIEDZENIA TARGÓW ZAPRASZAMY
M.IN. PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU:

• Bezpłatne seminaria learnShops™ - na temat najnowszych technologicznie
  rozwiązań i produktów wypowiedzą się znani i cenieni w branży specjaliści.
  Szczegółowy program znajdą Państwo na stronach targów:
  www.easyfairs.com/pl/symas2013 oraz www.easyfairs.com/pl/mtc2013 

• JESIENNA SZKOŁA UTRZYMANIA RUCHU – do udziału w II edycji cyklu
  szkoleniowego zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę
  z zakresu obsługi technicznej maszyn i urządzeń.
  Koszt udziału:  
  350 zł + VAT/os (w przypadku zgłoszenia i wniesienia opłaty do dnia 30.08.2013 r.)
  450 zł + VAT/os (w przypadku zgłoszenia i wniesienia opłaty do dnia 20.09.2013 r.)
  150 zł + VAT/os (studenci, zgłoszenie należy przysłać wraz z kserokopią
                                      legitymacji studenckiej).
  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie targów
  www.easyfairs.com/pl/mtc2013

• V Konferencja Nowoczesne Technologie w Branży Materiałów Sypkich
  organizowana przez magazyn Powder&Bulk
  Więcej informacji na stronie www.powderandbulk.pl

• spożywczego
• chemicznego
• farmaceutycznego
• budowlanego
• rolniczego
• drzewnego

oraz przedstawicieli wszystkich zakładów, w których pozyskuje się
i przerabia materiały sypkie i masowe (granulaty, proszki, kruszywa,
nawozy, pellet, piasek, zboża, cukier itp.).

Zapraszamy także właścicieli, dyrektorów, menadżerów, specjalistów,
kierowników działów utrzymania ruchu i produkcji. 

• przetwórczego
• wydobywczego
• metalurgicznego
• mineralnego
• gospodarowania odpadami

 

 
 

Data targów:
2–3 października 2013 r.

Miejsce targów:
Hala Targów w Krakowie 
ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków

Godziny otwarcia:
Środa
2 października 2013 r.: 9.30–16:00
Czwartek
3 października 2013 r.: 9.30–15:30

Adres

Kod

E-Mail

www/tel.

Data

www.easyfairs.com/pl/mtc2013 

(w przypadku zgłoszenia i wniesienia opłaty do dnia 30.08.2013 r.)
(w przypadku zgłoszenia i wniesienia opłaty do dnia 20.09.2013 r.)

Biuro organizatora:
easyFairs® Poland Sp. z o. o.
31-564 Kraków, Al. Pokoju 82
tel.: (12) 651 95 20
fax.: (12) 651 95 22
poland@easyfairs.com
www.easyfairs.com/pl

Imię i Na

Firma - na temat najnowszych technologicznie
  rozwiązań i produktów wypowiedzą się znani i cenieni w branży specjaliści.

www.easyfairs.com/pl/mtc2013 

Zapraszamy także właścicieli, dyrektorów, menadżerów, specjalistów,

Firma - na temat najnowszych technologicznie
  rozwiązań i produktów wypowiedzą się znani i cenieni w branży specjaliści.

www.easyfairs.com/pl/mtc2013 

Zapraszamy na stoisko nr

Pieczęć �rmowa

ZAPRASZAMY NA STOISKO
NASZEJ FIRMY:

INFORMACJA O TARGACH:

PATRONI MEDIALNI:


