Zvýhodněná účast na konferenci
pro partnery společnosti
SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.

Vážený pane řediteli,
Dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat 10. ročník odborné konference na téma:

„Očekávaný vývoj automobilového průmyslu
v ČR a střední Evropě“
která se koná dne 23. 10. 2013 v Brně, v hotelu Holiday Inn
Hlavní tématické okruhy odborné konference:








Trendy automobilového průmyslu v ČR a ve světě
Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu
Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
Podpora inovací a vývoje nových výrobků
Ziskovost automobilového dodavatelského průmyslu
Možnosti zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém
průmyslu

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel,
výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na
rozvoji automobilového průmyslu. Konference se zúčastní představitelé společností
ŠKODA AUTO, TPCA Czech, Hyundai Motors, IVECO, Zetor, Brano Group a dalších
výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu.

Foto z minulých ročníků

Program konference :
9:00 - Slavnostní zahájení

Plenární zasedání :

9:05 – 11:00 Vývoj ekonomiky v ČR a ve světě a dopad na automobilový
průmysl, Trendy automobilového průmyslu v ČR a ve světě,
Strategie
výrobců osobních automobilů, Názory a zkušenosti, Diskuse


Ing. Miroslav Singer, Ph.D., Guvernér České národní banky



Ivan Hodač, General Director of ACEA



Ing. Antonín Šípek, Ředitel Sdružení automobilového průmyslu ČR



Ing. Bohdan Wojnar, Viceprezident AutoSAP
Member of the Board, ŠKODA AUTO, a.s.



Dr. Robert Kiml, General manager Quality Control TPCA Czech, s.r.o.



Ing. Petr Vaněk, Generální manažer, Oddělení vnějších vztahů
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Automobilový průmysl v Rakousku - prognózy dalšího vývoje


Wolfgang Komatz, MSc, Cluster Manager, AutomobilCluster, Clusterland
Oberösterreich GmbH, Linz

Studie KPMG Global Automotive Executive Survey 2013


Ing. Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
Plenární zasedání 2.část :
11:15 – 12:45 Trendy vývoje výroby nákladních automobilů a autobusů


Zástupce společnosti IVECO CZECH REPUBLIC



Ing. Marián Lipovský, Výrobní ředitel, ZETOR TRACTORS a.s.

Názory a zkušenosti dodavatele v automobilovém průmyslu


Ing. Pavel Juříček, Ph.D., Předseda představenstva Brano Group
Viceprezident Sdružení Automobilového průmyslu

Ziskovost světového automobilového dodavatelského průmyslu


Roland Zsilinszky, MBA, Principal, Roland Berger Strategy Consultants

Rozbor a rizika automobilového průmyslu z pohledu interního výzkumu a
analýzy skupiny Euler Hermes


Ing. Julius Kudla, Vedoucí organizační složky a generální ředitel,
Euler Hermes Europe SA, organizační složka

12:45 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:15 Megatrendy v automobilovém průmyslu z pohledu globálního
dodavatele
 Jakub Cipra, Sales & Marketing Manager , 3M
Revize standardů managementu kvality a IATF Rules a jejich vliv na
certifikované organizace
 RNDr Juraj Kliment, Vedoucí auditor LRQA pro sektor automotive
Inovace obalových materiálů v automobilovém průmyslu
 Ing. Bohuslav Černý, Schoeller Allibert s.r.o.
Podpora plánování a kontrola kvality
 Josef Svoboda, Ředitel společnosti DYTRON s.r.o.

Dobře zvládnuté podnikové procesy zvyšují produktivitu
 Ing. Michael Hégr, Konzultant MMOG/LE , Minerva Česká republika, a.s.
Podpora vývoje a inovací u dodavatelů v automobilovém průmyslu
 Ing. Vilém Patloka, Ředitel společnosti SC&C Partner
15:15 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 17:00




Trendy automatizace v automobilovém průmyslu
Trendy využití alternativních a hybridních pohonů
Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu

17:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Vyhlášení ocenění Automobilový výrobce 10 letí v kategoriích :
 Výrobce osobních automobilů
 Výrobce autobusů a nákladních automobilů
 Dodavatel desetiletí v automobilovém průmyslu
V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů výrobců
automobilů, dodavatelů, partnerů a společností podporujících rozvoj automobilového
průmyslu. Současně bude v oddělených prostorách probíhat představení
rakouských firem s cílem navázání spolupráce s firmami v ČR a na Slovensku.
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
Těšíme se na setkání s Vámi
Za organizační výbor

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.
Konference s.r.o., Zámecká 22, Brno, 643 00
Tel.: +420 777 635 758; E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org/automobily2013/

Foto z minulých ročníků

Společnost Schoeller Allibert s.r.o. se stala partnerem konference.
Partneři společnosti Schoeller Allibert s.r.o. mohou využít slevu 1.000 Kč
zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 4.900 Kč ( včetně DPH).

a

V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci včetně oběda, občerstvení a
závěrečného rautu s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků,
propagační materiály, studie vývoje automobilového průmyslu.
Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 20.10.2013 na účet u České spořitelny, Účet:
2052770399/0800 Variabilní s.: IČO společnosti
Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Bližší informace a přihlášku naleznete na
internetové adrese www.konference.org/automobily2013/
K přihlášení využijte prosím elektronickou přihlášku

