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LEDEN: Trendy v automatizaci a robotizaci, Brno – Dvoudenní konference 

BŘEZEN: Údržba a diagnostika, Brno, veletrh Ampér - Seminář 

DUBEN: Úspory v průmyslu, Brno - Seminář 

KVĚTEN: Digitální výroba 2015 Internet věcí/ Industry 4.0. Brno – Seminář 

KVĚTEN: IT v průmyslu III – MES systémy, Brno - Seminář 

ČERVEN: Marketing forEngineering, Praha - Seminář 

ZÁŘÍ: Moderní technologie pro farmaceutický průmysl III, Olomouc – Konference 

ZÁŘÍ: Moderní technologie pro potravinářský průmysl III,  Olomouc - Konference 

ŘÍJEN: Údržba jako cenný nástroj Brno (MSV) - Seminář 

ŘÍJEN: Bezpečnost v průmyslu, Brno - Seminář 

LISTOPAD: Automatizace v průmyslu, Nitra/ Trnava - Seminář 

 

 

  



 

 

LEDEN: Trendy v automatizaci a robotizaci, Brno – Dvoudenní konference 

Termín: 27. – 28. ledna, Brno 
Třetí ročník této konference bude tematicky zaměřen na představení novinek v oblasti 
robotiky a automatizace výroby.  
 
Témata akce: 
představení robotů a novinek  
mobilní robotika 
spolupráce robota a člověka 
systémoví integrátoři 
řídící systémy 
role robotů v industry 4.0. 
senzorika a strojové vidění 
organizace údržby robotizovaných pracovišť 
 
Program doplní odborné přednášky a případové studie. 
 
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – automobilové, 
strojírenské, elektrotechnické, hutnické apod.  
Zveme zástupce výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, top management, jednatele, 
investiční ředitele apod.  
 

BŘEZEN: Údržba a diagnostika, Brno, veletrh Ampér –Seminář 

Termín: 17. března, Brno – v rámci veletrhu Ampér 
Jedná se o druhý ročník akce, kde budou představeny možnosti v oblasti údržby, měření, 
diagnostiky a monitorování ve výrobních provozech. Na semináři vystoupí dodavatelé řešení 
a zařízení i představitelé výrobní sféry, kteří představí případové studie, či aktuálně řešení 
problémy.  

 
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl,výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce výrobních úseků a úseků údržby – výrobní, technické ředitele, vedoucí 
údržby, jednatele. 
 
 

DUBEN: Úspory v průmyslu, Brno – Seminář 

Termín: 13. dubna, Brno 
Další ročník semináře naváže na letošní stejnojmennou akci. Na semináři se zaměříme na 

úsporu energií ve výrobě a úspory výrobních nákladů. Společným jmenovatelem je nastínění 

možností, kde všude lze ve výrobních provozech hledat úspory rychle a jednoduše, bez 

zdlouhavých realizací a závratných investic. 



 

 

Cílem semináře je nabídnout průmyslovým výrobcům inovativní řešení v oblastech šetření 

energiemi, představit dotační programy a úsporná řešení z praxe, dále nabídnout možná 

řešení v oblastech šetřících provozní náklady výrobních společností. 

Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, top management, jednatele, 
investiční ředitele apod.  
 

KVĚTEN: Digitální výroba 2015 Internet věcí/ Industry 4.0. Brno – Seminář 

Termín: 10. května, Brno 
První ročník této akce naváže na redakční aktivity vydavatelství Trade Media International 
s.r.o. v oblasti Industry 4.0. a IIoT. Kromě představení investičních celků a řešení pro 
průmyslovou výrobu v této oblasti, zazní také z úst představitelů významných výrobních 
podniků, jak vnímají tuto novou éru a jak tomuto trendu přizpůsobují výrobu a provoz 
výrobních závodů.  
 
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, top management, jednatele, 
investiční ředitele, ředitelé IT úseků apod.  
 
 

KVĚTEN: IT v průmyslu III – MES systémy, Brno – Seminář 

Termín: 11. května, Brno 
Třetí ročník semináře naváže na seminář Digitální výroba 2015 Internet věcí/ Industry 4.0., 
který se uskuteční den předem. Zaměříme se zejména na výrobní informační systémy MES, 
představeny budou možnosti měření, výpočet a zvyšování OEE, řízení výroby, simulace a 
počítačové rozvrhování výroby.  

 
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, ředitelé IT úseků, top 
management, jednatele, investiční ředitele, apod.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ČERVEN: Marketing for Engineering, Praha – Seminář 

Termín: červen, Praha 
 
Nultý ročník konference určené všem zástupcům marketingu B2B podniků v průmyslu. Na 
konferenci vystoupí zástupci předních dodavatelů do průmyslu, kteří denně čelí faktu, že 
cílová skupina pro jejich sdělení se zásadně liší v mnoha ohledech.  
 
Jak se dostat do hlav inženýrů a promovat produkty a služby této cílové skupině? Jaké 
nástroje jsou pro B2B účinné. Jak zapojit praktiky digitálního marketingu v průmyslové sféře? 
Funguje vůbec něco, co jsme se učili ve škole?  
 
Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět konference, jejímž dalším posláním je vytvořit 
platformu pro výměnu zkušeností ve velice specifickém oboru… 
 
Učíme se od úspěšných! 
 
Akce je určená: Všem marketingovým pracovníkům v průmyslu a dalším zájemcům obor 
 

 
ZÁŘÍ: Moderní technologie pro farmaceutický průmysl IV, Olomouc – Konference 

ZÁŘÍ: Moderní technologie pro potravinářský průmysl III,  Olomouc – Konference 

Termín: 20. – 21. září, Olomouc 
Konference navazuje na předchozí úspěšné ročníky těchto akcí. První den je nabídka řešení 
v oblasti automatizace, řízení a údržby směřována zástupcům v oblasti potravinářského 
průmyslu, den druhý je určená zástupcům z průmyslu farmaceutického. Na programu je 
představení nejmodernějších technologií a postupů, možnosti podpory a údržby již 
instalovaných technologií, či dalších podpůrných aplikací a zařízení pro efektivní výrobu. 
Program doplní zástupci akademické sféry, či představitelé výrobních podniků, kteří vystoupí 
s případovou studií na dané téma.  
 
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti potravinářství a nápojů a v oblasti 
farmacie, potravinových doplňků, kosmetiky a sportovní výživy.  
Zveme zástupce výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, ředitelé IT úseků, top 
management, jednatele, investiční ředitele, apod.  
 
 

ŘÍJEN: Údržba jako cenný nástroj Brno (MSV) – Seminář 

Termín: 5. října, v rámci veletrhu MSV 
Tradiční seminář organizovaný ve spolupráci s Českou společností pro údržbu se uskuteční 
opět v rámci veletrhu MSV. Následující pátý ročník semináře naváže na stále omílanou 
problematiku účinné a efektivní údržby ve výrobních provozech. Společným jmenovatelem 
akce tak bude jako v předchozích letech heslo, jak udělat z údržby ziskové středisko, aneb 
kde v oblasti údržby investovat, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku a dosaženo co 



 

 

nejvyšších úspor. Představeny budou měřící a diagnostická řešení, možnosti mazání, 
případové studie, softwarová podpora řízení údržby apod. 
 
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce výrobních úseků a úseků údržby 
 
 

ŘÍJEN: Bezpečnost v průmyslu, Brno – Seminář 

Termín: 25. října, Brno 
Čtvrtý ročník semináře navazuje na přechozí ročníky. Stěžejními tématy tohoto semináře 
nadále zůstávají bezpečnosti lidí, procesů, bezpečnost strojních zařízení, posouzení rizik 
strojních zařízení a jejich snižování a aplikace bezpečnostních prvků a zařízení.  

Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce bezpečnostních úseků, výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, 
ředitelé IT úseků, top management, jednatele, investiční ředitele, apod.  
 

LISTOPAD: Automatizace v průmyslu, Nitra – Seminář 

Termín: listopad, Nitra 

První ročník akce věnované trendům v automatizaci uskutečníme ve slovenské Nitře. Věnovat se 

budeme možnostem v oblasti automatizace, modernizace a údržby ve výrobních provozech. 

Nastíněny budou možnosti průmyslového řízení, vystoupí dodavatelé technologií v segmentu 

automatizace, systémoví integrátoři apod.  

Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – 
strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.  
Zveme zástupce bezpečnostních úseků, výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, 
ředitelé IT úseků, top management, jednatele, investiční ředitele, apod.  
 

 

 

 
 


