ORSZÁGOS EMELŐGÉPES
EGYESÜLET

F E L H Í V Á S

AZ ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET
SIÓFOKON, a
Hotel AZÚR****
szállodában rendezi meg az Egyesület a hagyományos
szakmai továbbképzését és konferenciáját, az

„OREMBIK ’18”
konferenciát

2018. május 16. – május 18.
között
A KONFERENCIA TÉMAKÖREI:







nehéz testek emelése, szállítása;
rendelet, iparpolitika, gazdasági háttér;
oktatás, képzés,;
műszaki újdonságok;
biztonságtechnika, munkavédelem, emelőgépek biztonsága, kockázatértékelés és
alapadatai;
 biztosítás, termékfelelősség,
 konstrukciós és méretezési kérdések;
 máshol hogyan csinálják: üzemeltetői tapasztalatok
 időszakos vizsgálatok és szabványai;kerekasztal, vitadélután.
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ORSZÁGOS EMELŐGÉPES
EGYESÜLET
F E L H Í V Á S !
A felsorolt témákban olyan előadásokat, ismertetőket várunk max. 30 perces terjedelemben, vezetőktől, üzemeltetőktől, szabályozás területén dolgozó szakemberektől
 amelyek felkelthetik az üzemeltető szakemberek figyelmét;
 aminek szakmai színvonala meghaladja a reklámszintű termékismertetést;
 ami bemutatja azokat a tapasztalatokat, amelyekkel az emelőgépek üzemeltetésének biztonságát növelni lehetett;
 amelyek az emelőgépek időszakos vizsgálatának eredményességét növelte;
 ami áttekinti és ismerteti egy újdonság megvalósításának útját az ötlet felmerülésétől a termék megvalósításán keresztül a felhasználásig.
A KONFERENCIA CÉLJA:
A konferencián ismert szakemberek tartják az előadásokat, illetve vezetik a vitát.
Várjuk Önnek, illetve munkatársainak jelzéseit arról, hogy a felsorolt tématerületekhez kapcsolódóan milyen területekről szeretnének a felkért előadóktól tájékoztatóst kapni.
A konferencia ideje alatt a - témakörökhöz kapcsolódóan - termékeket, műszereket,
berendezéseket, szakmai ismertetőket, stb. lehet bemutatni az előadó terem környezetében, illetve a konferencia regisztrációs pultja környékén kihelyezett asztalokon.
Várjuk az Ön és Munkatársai,
valamint a témák iránt érdeklődők jelentkezését.
RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
NAPRAKÉSZ ISMERETEK !

MMK Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonó Tagozat
a továbbképzési szabályzata alapján a konferencia jóváhagyott továbbképzési
pontértékei:

MÁJUS 16.
MÁJUS 17.
MÁJUS 18.

1 továbbképzési pont
2 továbbképzési pont
2 továbbképzési pont

A konferencia technikai szervezője:
Multikran Kft.
Tel: (06-1)-466-4457,
T/Fax: (06-1)-361-3722;
multikran@multikran.hu
Levélcím: 1114 Budapest, Bocskai út 9.
Budapest, 2018. január 24.
Mellékletek:
 Jelentkezési lap résztvevőnek
 Jelentkezési lap előadónak, kiállítónak
 Szállás tájékoztató
 Szállás megrendelő űrlap
 Tervezett program
RENDEZŐ BIZOTTSÁG
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