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Zapraszamy na bezpłatną Konferencję Techniczną „Nowoczesne rozwiązania i systemy 
intralogistyczne w zakładach produkcyjnych”. To unikalne spotkanie pełne przykładów, 
porad i wskazówek dla pracowników zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów 
dystrybucyjnych oraz innych obiektów użytku publicznego. Tu poznasz rozwiązania 
usprawniające procesy oraz dowiesz się, jak dobierać dostępne technologie  
i podejmować korzystne biznesowo decyzje.
A to wszystko w gronie praktyków z doświadczeniem w najnowszych wdrożeniach!



21 listopada 2018, Szczecin

DO KOGO SKIEROWANA JEST KONFERENCJA?

pracownicy zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów dystrybucyjnych oraz 
innych obiektów użytku publicznego

DLACZEGO WARTO?

KOMPLEKSOWOŚĆ
sprawdzone strategie działania, efektywne wdrożenia i bezpieczne rozwiązania  
w zarządzaniu parkiem maszynowym, praktyczne pokazy i prezentacje

POTENCJAŁ
przegląd rozwiązań, inspiracji i trendów z szeroko pojętej optymalizacji produkcji  
– wiedza umożliwiająca skuteczne dopasowanie jej do własnej działalności

CENNE KONTAKTY
rozmowy B2B: bezpośrednie konsultacje z ekspertami, networking w gronie 
przedstawicieli produkcji, dotarcie do aktywnych i opiniotwórczych przedstawicieli 
przemysłu

EFEKTYWNOŚĆ
1 dzień, kilkanaście pomysłów na rozwiązanie problemów produkcyjnych oraz 
zwiększenie konkurencyjności, najlepsi fachowcy z branży, atmosfera sprzyjająca 
wymianie doświadczeń

WARSZTATY TECHNICZNE - godz. 15:30 - 16:45

Kontynuację tematyki konferencji będzie można również odnaleźć na dwóch równoległych sesjach 
warsztatowych:

Opcja 1: Jak zwiększyć wydajność procesów magazynowych bez dodatkowych kosztów związanych 
    z nową powierzchnią, mimo zakładanego wzrostu ilości zamówień

Opcja 2: Roboty mobilne - konfiguracja, zarządzanie flotą robotów

 �Decentralizacja instalacji i skrócenie czasu przestojów

 � Systemy pozycjonowania oraz identyfikacji w branży intralogistycznej

 � Jak skutecznie usprawnić procesy magazynowe?

 �Roboty mobilne - logistyka wewnątrz zakładowa

 � Tarcza ochronna dla wózków widłowych

 �Energooszczędne rozwiązanie z zakresu napędów elektrycznych

 � Traceability w systemach produkcji

 � Praktyczne zastosowanie nowoczesnej technologii w intralogistyce - kompleksowe 
połączenie systemów bezpieczeństwa aż po systemy wizyjne

 �Automatyczna identyfikacja towarów na linii produkcja – magazyn z wykorzystaniem 
systemu WMS

 �Autonomous Inteligent Vehicle [AIV] jak to działa w praktyce

 �Kiedy warto usprawniać transport wewnątrzzakładowy?

W PROGRAMIE M.IN. - godz. 9:00 - 15:15

Konferencja pod Patronatem Honorowym
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MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Dana
Aleja Wyzwolenia 50
71-500 Szczecin

ORGANIZATOR

Firma Axon Media jest organizatorem cyklicznych 
Konferencje Technicznych dla przemysłu.  
Główne obszary szkoleniowe spotkań to:

 �Utrzymanie Ruchu

 �Automatyzacja i robotyka

 � Intralogistyka

 �Energia i media techniczne

Co roku elastycznie poszerzamy tematykę 
wydarzeń i organizujemy konferencje  
w dodatkowych lokalizacjach.

Zapraszamy do kontaktu
Paulina Średniawa
533 391 700
paulina.sredniawa@axonmedia.pl

www.KonferencjeTechniczne.pl

P A T R O N A T  M E R Y T O R Y C Z N Y

Z A P R O S Z O N E  F I R M Y
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