Zaproszenie na konferencję
„EKO PROJEKTOWANIE PROFILI I USZCZELEK Z TWORZYW
SZTUCZNYCH”
Konferencja odbędzie się 12 maja 2022 r. w Hotelu Stok w Wiśle
Podczas konferencji omówimy zagadnienia związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju oraz
projektowaniem wyrobów o niskim śladzie węglowym. Przybliżymy uczestnikom wiedzę na temat tworzyw
sztucznych, czyli materiałów, które są nie tylko funkcjonalne i ekonomiczne, ale również bardzo ekologiczne.
Omówimy podstawowe rodzaje tworzyw termoplastycznych, ich właściwości oraz zastosowanie. Przedstawimy
kluczowe zasady właściwego projektowania profili i uszczelek, których produkcja odbywa się metodą
wytłaczania.
Jesteśmy przekonani, że udział w naszej konferencji pozwoli poszerzyć praktyczną wiedzę przede wszystkim
osobom, które na co dzień zajmują się projektowaniem i wdrażaniem nowych wyrobów, zarzadzaniem
projektami, zakupami i łańcuchem dostaw.
Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie również wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i opinii na
temat wyzwań związanych z realizacją przez firmy ambitnych celów zrównoważonego rozwoju i potrzebą
wprowadzania na rynek niskoemisyjnych produktów na bazie tworzyw sztucznych produkowanych metodą
wytłaczania.

Program konferencji
11:00–11:15

Otwarcie konferencji

11:15–11:30

„Twój partner w ekstruzji – prezentacja firmy Primo”

11:30–13:00

„Zrównoważony rozwój – Rola konstruktora w projektowaniu wyrobów
o niskim śladzie węglowym” – Tomasz Grela, specjalista ds. systemów
zarządzania, konsultant ds. wyliczania śladu węglowego w BiuroNorma.

13:00–13:45

Lunch

13:45–15:15

„Tworzywa sztuczne jako materiały ekologiczne i funkcjonalne. Rodzaje,
właściwości i zastosowanie” – dr Tomasz Głąb, członek globalnego
zespołu ds. materiałów polimerowych w Inter Primo A/S.

15:15–15:30

Przerwa kawowa

15:30–16:45

„Zasady projektowania profili i uszczelek z tworzyw sztucznych
produkowanych metodą wytłaczania” – mgr. inż. Kamil Herich, dyrektor
ds. rozwoju w Primo Profile sp. z .o.o.
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16:45–17:15

Pytania oraz dyskusja

17:15–17:30

Zakończenie i podsumowanie
Moderator konferencji: Bartłomiej Baudler, dyrektor zarządzający
w Primo Profile sp. z o.o.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Bardzo prosimy o zgłaszanie swojego udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenie
i przesłanie na adres email: akademia@primo.com najpóźniej do 6 maja 2022 r.
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Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

„EKO PROJEKTOWANIE PROFILI I USZCZELEK Z TWORZYW
SZTUCZNYCH”
Konferencja odbędzie się 12 maja 2022 r. w Hotelu Stok w Wiśle
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu: ……………………………tel. …………………. e-mail: …………………
Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Adres e-mail

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres akademia@primo.com najpóźniej do 6 maja 2022 r.
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