Fórum automatizace 2019
Perspektivy a úskalí digitalizace
Na veletrhu Amper 2019 uspořádá časopis Automa Fórum automatizace. Živý program přednášek
bude probíhat přímo na výstavní ploše pavilonu V. Mottem pátého ročníku této přednáškové akce je
Perspektivy a úskalí digitalizace. Přednášky budou uspořádány do tematických bloků:

úterý, 19. března
středa, 20. března
čtvrtek, 21. března
pátek, 22. března

digitalizace, IoT a průmysl 4.0, digitální dvojčata
strojové vidění a umělá inteligence, robotizace a automatizace výroby
komunikace a informační systémy v průmyslu, chytrá infrastruktura
odborné vzdělávání, studentské soutěže a statu-upy

Nabízíme vystavovatelům, aby formou prezentace ve Fóru automatizace
seznámili své zákazníky a návštěvníky veletrhu s výrobky, zajímavými projekty
nebo řešenými výzkumnými úlohami.
Prezentace budou zpoplatněny a přednášející firmy si mohou
objednat prezentaci na 30 minut nebo mohou sloučit dvě
přednášky a sestavit pro své zákazníky hodinový seminář.
Po dohodě s pořadatelem lze zajistit i delší prezentace.
Další možností je rezervovat si několik prezentací (např.
vystoupit každý den ve stejný čas).
Prezentace na 30 minut............ 4 750 Kč
Prezentace na 60 minut............ 7 600 Kč
Prezentující se firmy si mohou ve fóru vystavit propagační
roll-up, mohou rozdat posluchačům tištěné letáky.
Prezentaci lze doprovodit ukázkami výrobků.

Harmonogram přednášek a prezentací
úterý, 19. března 2019

středa, 20. března 2019

čtvrtek, 21. března 2019

pátek, 22. března 2019

digitalizace, IoT
a průmysl 4.0

strojové vidění
a umělá inteligence

komunikace a informační
systémy v průmyslu

9:15
10:00
10:45
11:30
digitální dvojčata

9:15
10:00
10:45
11:30
robotizace a automatizace
výroby
12:45
13:30
14:00
14:45

9:15
10:00
10:45
11:30
chytrá infrastruktura

odborné vzdělávání,
studentské soutěže
a statu-upy
9:15
10:00
10:45
11:30
12:45

12:45
13:30
14:00
14:45

12:45
13:30
14:00
14:45

13:30

Rezervujte si přednášku ve Fóru Automa a pozvěte na ni své zákazníky.
Jak se přihlásit? Vhodný termín v harmonogramu projednejte s Evou Vaculíkovou:
e-mail: vaculikova@automa.cz, tel.: +420 739 615 846.
Poté se společně pustíme do zvaní návštěvníků a zákazníků.
Automa-časopis pro automatizační techniku, s. r. o. , Teplická 88, 405 05 Děčín
mobil: 739 615 846, 734 593 738, e-mail: redakce@automa.cz
www.automa.cz

