2017.02.20.

XI. évfolyam 1. szám

Hírlevél
Erősített Műanyaggyártók Szövetsége

Tisztelt EMSz Tagok, kedves Kollegák!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a májusra tervezett szakmai kirándulásról.
A Szövetség meghívást kapott a Csehországban, Rychnov nad Kneznou-ban szervezett Polymer
Composites 2017, nemzetközi szakkonferenciára és kiállításra (http://polymer-composites.cz/en/polymercomposites-2017-2/). A konferencia két napos, az első napon vennénk részt – ehhez kaptunk a cseh
szervezőktől egy kedvezményes részvételi díjat. A konferencia hosszú hagyományokkal bír, az előző
években Karlovy Vary-ban rendezték meg – így bizonyára ismerős sokunk számára.
A konferencia látogatást összekapcsoljuk egy gyárlátogatással. A Fibertex Nonwovens dán cégnek van egy
csehországi gyártóüzeme, Svitavyban. A Fibertex cég több iparág számára gyárt nemszőtt kelméket –
nevük ismert az építőiparban, az autógyártásban, a mezőgazdaságban, ruha és cipőgyártásban. Speciális
termékeiket használják a szűréstechnikában, a betonöntésben és a kompozit iparban is. A kompozit
iparban a Compoflex néven ismert kombinált tépőszöveteik, a Breatex márkanevű felszívó kelméik az
elterjedtek.
Az út tervezett programja:
Indulás: 2017. május 16.-án a reggeli órákban Budapestről, busszal
Érkezés Svitavyba a déli órákban – megnézzük a Fibertex gyártóüzemét illetve egy rövid ismertető
hallgathatunk meg a kompozit ipar számára fejlesztett új termékekről.
Késő délutáni érkezés Rychnov nad Kneznou-ba, este szabad program - a konferencia helyszínéül
szolgáló szállodában lesz a szállásunk (www.hotelstudanka.cz), ahol wellness részleg is van.
2017. május 17. – én részvétel a konferencia előadásain, a kiállítás megtekintése. Késő délután közös vagy
egyéni városlátogatás (1258-óta jegyzett városka, 12 000 lakossal), szabad program. Este konferencia
vacsora.
2017. május 18. – indulás haza. Útközben Brno-ban sörgyár látogatást tervezünk. Érkezés az esti órákban
Budapestre.
Számításaink szerint a konferencia részvételi díja és a 2 éjszaka szállás (reggelivel) költsége maximum
80 000 Ft/fő lesz. Az utazás költségét a Szövetség állja.
Reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésüket és jó társaságban együtt tölthetünk pár napot, gazdagodva
szakmai ismeretekkel és baráti beszélgetésekkel. A jelentkezéseket Csukat Gabriella szövetségi titkárnak
küldjék, a csukat@novia.hu email címre. Jelentkezéseket március 31.-ig fogadunk. Kérjük, segítség a
szervezők munkáját a korai jelentkezéssel.
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