
 

 

 

 

 

 

 

 

„Rok 2020 rokiem wyzwań i szans dla przemysłu produkcyjnego  
- polsko-niemiecka konferencja z networkingiem: 

Nowoczesna komunikacja i automatyzacja w przedsiębiorstwach - 
lepsze miejsce w łańcuchu wartości dzięki większej konkurencyjności  

i elastyczności” 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w polsko-niemieckiej konferencji, której celem 

jest wymiana doświadczeń na temat sprawdzonych rozwiązań technologicznych w dziedzinie 

przemysłu 4.0., dyskusja na temat aktualnych wyzwań dla branży produkcyjnej w Polsce i 

Niemczech oraz nawiązanie kontaktów biznesowych. 

 

W ramach konferencji: 

 wraz z polskimi i niemieckimi ekspertami branżowymi odpowiemy na pytanie: Czy 

automatyzacje jest odpowiedzią na kryzys(y)? Dlaczego i jak rozwijać procesy w 

firmie, aby przetrwać konkurencję jutra w kontekście aktualnych wydarzeń 

globalnych? 

 na podstawie konkretnych przykładów wdrożeń obalamy mit, że rozwiązania z 

zakresu przemysłu 4.0 są dedykowane tylko dla dużych przedsiębiorstw, 

 przedstawimy rozwiązania w formie demonstracji z zakresu m. in. robotyzacji, 

komunikacji przemysłowej oraz systemów zarządzania produkcją, 

 zorganizujemy wirtualny networking "CZTERY na 4.0", podczas którego mają Państwo 

okazję nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Udział w sesji to 

szansa na 15 nowych kontaktów! 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ 

  

 

 

 

 

 

KONFERENCJA BRANŻOWA W RAMACH POLSKO-NIEMIECKICH DNI PRZEMYSŁU 4.0 

19 października 2020 / online 
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Do kogo skierowane jest zaproszenie: 

 przedsiębiorstwa produkcyjne, które są zainteresowane SPRAWDZONYMI 

rozwiązaniami z zakresu automatyzacji i nowoczesnej komunikacji, 

 integratorzy systemów, 

 partnerzy handlowi zainteresowaniu rozszerzeniem swojego portfolio, 

 jednostki badawczo-naukowe, 

 instytucje i organizacje popularyzujące wdrożenia z zakresu przemysłu 4.0. 

Program konferencji: 

  

Poniedziałek 19.10.2020 

Online 

 

„Rok 2020 rokiem wyzwań i szans dla przemysłu produkcyjnego - polsko-niemiecka konferencja z 

networkingiem: 

Nowoczesna komunikacja i automatyzacja w przedsiębiorstwach - lepsze miejsce w łańcuchu wartości 

dzięki większej konkurencyjności i elastyczności” 

Miejsce: Zoom / online (link oraz instrukcja zostaną przesłane w dniu konferencji) 

Moderator: Dr. Markus Reichel / Justyna Gerhardt 

Język: polski/angielski (tłumaczenie symultaniczne) 

9:00 Powitanie: 

Hans Jörg Neumann, Konsul Generalny w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu (tbc) 

Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia  

Przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii  

Przedstawiciel Wrocławskiego Parku Technologicznego 

9:15 „Ewolucja technologiczna polskiego przemysłu – podejmowane zmiany w systemach produkcyjnych”  
Prof. Dr. Edward Chlebus  

9:30 Część I – „Automatyzacja produkcji – mniej zasobów, braków a więcej elastyczności” 

 “5 kroków do perfekcyjnej automatyzacji” Thomas Zeitler, WEISS GmbH 

 “Zwiększona wydajność produkcji w zakresie obróbki litej i blach – przykłady praktyczne” Sebastian Künzel, 

LASCO Umformtechnik GmbH 

 “Skanery w produkcji - jak można zmniejszyć nakłady związane z kontrolą jakości?” Dr. Klaus Donner, 

alfavision GmbH 

 “Poprawa wydajności w procesie lutowania” Dominik Alfers, RÖSNICK Vertriebs GmbH 

 Jak uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki indywidualnej i precyzyjnej technologii napędu? Stephan Strohm, 

JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH 

10:10 Podsumowanie części I 

10:15 Przerwa 

10:30 Część II – „Produkcja oparta o komunikację, dane i wiedzę – fundament trwałej przewagi 

konkurencyjnej” 

 Wprowadzenie: 

Przemysł 4.0 tylko dla dużych? Nie! Konkretne przykłady wdrożeń i wsparcia dla MŚP 

 – Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz /  – Level 4.0 by Digital Innovation Hub Wroclaw 

 „W jaki sposób wspierać przedsiębiorstwa na drodze do smart factory” Dustin Wypyszewski, MPDV Mikrolab 

GmbH  

 „Bez papieru, efektywnie i transparentnie – zalety cyfrowej produkcji. Przykłady z praktyki“  

Andreas Hohendorf, iMes Solutions GmbH 

 „Rola komunikacji przemysłowej - dziś i jutro”Abolfazl Toosibashi, ESYSE GmbH Embedded Systems 

Engineering 

 „Beyond Cobot: sztuczna inteligencja łączy ludzkie zmysły” Georg Glasewald, Yuanda Robotics GmbH 

 

 

“Przetwarzanie wiedzy 4.0 w połączeniu z najbardziej elastycznymi systemami pracy, instalacji i testowania” 

Timo Henkelmann, Elabo GmbH 

11:30 Round-Table – Czy automatyzacje jest odpowiedzią na kryzys(y)? Dlaczego i jak rozwijać procesy w firmie, aby 

przetrwać konkurencję jutra w kontekście aktualnych wydarzeń globalnych? 

Prof. Dr. Edward Chlebus, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz,  Level 4.0 by Digital Innovation Hub 

Wroclaw, Poznański Park Naukowo – Technologiczny / Podsumowanie z udziałem wszystkich prelegentów  

12:00 Przerwa 

12:30 – 13:15 "CZTERY na 4.0" – speed business networking – krótkie rozmowy networkingowe w wirtualnych 

pomieszczeniach po cztery osoby, podczas których mają Państwo okazję nawiązać kontakt z 

potencjalnymi partnerami biznesowymi. Udział w całej sesji to szansa na 15 nowych kontaktów! 



 

 

 

Spotkania biznesowe: 

W ramach polsko-niemieckich Dni Przemysłu 4.0  mogą Państwo również wziąć udział 

w spotkaniach biznesowych z niemieckimi firmami (link do profili). 

Nawiązanie kontaktu oraz umówienie spotkań biznesowych koordynujemy dla Państwa 

bezpłatnie. Podczas spotkań mogą skorzystać Państwo ze wsparcia polsko-niemieckich 

tłumaczy. Jako organizatorzy działamy niekomercyjnie w imieniu Federalnego Ministerstwa 

Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi). W celu umówienia 

spotkania prosimy o przesłanie do nas informacji drogą mailową na 

adres: zuzanna.szwaja@dreberis com lub o kontakt pod numerem: +48 571 802 988. 

 

Organizatorzy: 

DREBERIS jest fundatorem nagrody eksportowej, 

twórcą etycznej, minimalistycznej koncepcji 

zarządzania DREBERIS Method oraz VII-Theory o 

zwiększaniu wartości przedsiębiorstw poprzez 

internacjonalizację. Od ponad 

20 lat pomagamy firmom oraz 

instytucjom w wejściu na nowe rynki zagraniczne oraz rozwijać 

strategie ekspansji międzynarodowej na wszystkich kontynentach, w 

50 branżach. 

Nad czym obecnie pracujemy? Zapraszamy na LinkedIn! 

LinkedInDREBERIS 

Osoby do kontaktu:  

 

Justyna Gerhardt 

Kierownik Projektów Międzynarodowych 

DREBERIS GmbH 

E-Mail: justyna.gerhardt@dreberis.com  

Tel.: +49 351 86 26 43-14 

Zuzanna Szwaja 

Projekty Międzynarodowe  

DREBERIS Sp. z o.o.  

E-Mail: zuzanna.szwaja@dreberis.com 

Tel.: +48 571 802 988  
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