
Bezpłatne uczestnictwo 
dla jednego reprezentanta 

z fi rmy, kolejne osoby 

odpłatnie 246,00 zł brutto/os.

Dla fi rm uczestniczących 

w Spotkaniu przewidziano 

atrakcyjną ofertę 
rabatową!

Szczegóły i zapisy na

www.astat.pl/szkolenia
ilość miejsc ograniczona, 

decyduje kolejność 
zgłoszeń

61 848 88 71 info@astat.pl www.astat.pl

15 stoisk tematycznych - prezentacja rozwiązań i urządzeń,

wsparcie doradców technicznych i dostawców

PANEL PRAKTYCZNY
ozwiązań i urządzeń

Y

Przemysł i procesy produkcyjne
– optymalizacja i pomiary

REGIONALNE
SPOTKANIA
INŻYNIERÓW
I AUTOMATYKÓW

ZAPROSZENIE

15.03.2023 r., g. 8:00-16:00

Hotel Ambasador **** Łódź
ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź

I Zagadnienia prezentowane przez Grupę Astat sp. z o.o.
Zarządzanie Energetyczne jako sposób na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa

Przyrządy kontrolno-pomiarowe dla służb utrzymania ruchu

Poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym

Inwestycje i realizacje w regionie łódzkim 

Przemysł spożywczy w Polsce problemy i wyzwania

Bezpieczeństwo funkcjonalne w enkoderach

PANEL WYKŁADOWY

I Zagadnienia prezentowane przez partnerów biznesowych
Obudowy i rozdzielnice elektryczne - realizacje i współpraca z fi rmą Astat - Saks-Pol

I Zagadnienia prezentowane przez dostawców
IO-Link - Inteligentny interfejs dla automatyki i robotyki, czyli predictive maintenance - Panasonic Industry Poland

Zastosowanie technologii RFID do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych - Brady Polska

Przewidywanie trwałości elementów wykonawczych w układzie - Finder Polska

Zapewnienie niezawodności zasilania i ciągłości pracy maszyn i linii technologicznych w warunkach przemysłowych - Phoenix Contact



Wypełniony formularz prosimy odesłać
na adres szkolenia@astat.pl lub faxem 61 848 82 76.

Przemysł i procesy produkcyjne
– optymalizacja i pomiary

REGIONALNE
SPOTKANIA
INŻYNIERÓW
I AUTOMATYKÓW

ASTAT sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441   60-451 Poznań

tel. 61 848 88 71  fax 61 848 82 76

info@astat.pl  www.astat.pl

REGIONALNE SPOTKANIA INŻYNIERÓW I AUTOMATYKÓW
15.03.2023, g. 08:00-16:00, Hotel Ambasador **** Łódź, ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................................................................

Stanowisko: ...............................................................................................  Nr tel.: ...........................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................................................................................

Nazwa fi rmy: .........................................................................................................................................................................................................

Adres fi rmy: ...........................................................................................................................................................................................................

Koszt uczestnictwa i dane do przelewu:
246,00 zł brutto/ os. – płatne przelewem na konto bankowe fi rmy ASTAT sp. z o.o.

ASTAT sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, NIP: 781-00-23-663

Numer rachunku: mBank S.A. Odział Korporacyjny Poznań - 25 1140 1124 0000 2627 1700 1001

W tytule przelewu proszę wpisać: RSIiA Łódź (dane uczestnika - imię, nazwisko, fi rma)

Bezpłatne uczestnictwo dla jednego reprezentanta z danej fi rmy, kolejne osoby odpłatnie*.

Dane do wystawienia faktury (nie przyjmujemy zgłoszeń od osób fi zycznych):

Pełna nazwa fi rmy: ............................................................................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................................................................

NIP: ..............................................................................................................................................................................................................................

DANE ZGŁOSZENIOWE

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez fi rmę Astat sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441 oraz współorganizatorów wydarzenia, w celach związanych z organizacją wydarzenia szkoleniowego. Informujemy, że Państwa 

zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt tel. 61 848 88 71 lub e-mail mojedane@astat.pl. Klauzulę informacyjną obowiązującą w fi rmie 

Astat sp. z o.o. znajdą Państwo na stronie www.astat.pl/o-fi rmie/astat/klauzula-informacyjna/

Klauzula zgody na otrzymywanie informacji handlowych
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez fi rmę ASTAT sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).



*  W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu, uczestnik zobowiązany jest do odwołania zgłoszenia w formie pisemnej, w terminie nie późniejszym niż do 28.02.2023 r.

Brak informacji o rezygnacji będzie skutkował, obciążeniem fi rmy zgłaszającej kosztami organizacyjnymi w wysokości 246,00 zł brutto/os.
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