Októberben újra megnyitja kapuit a magyar és közép-kelet-európai járműipart bemutató komplex fórum, ahol az
autógyártás teljes spektruma jelen van a formatervezéstől a gyártásig, lehetőséget teremtve a meglévő kapcsolatok
ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére.
A kiállításon a magyar járműipar meghatározó szereplői, az autógyárak, TIER1-es, TIER2-es és TIER3-as beszállítók, az iparághoz kapcsolódó szolgáltatók, állami szervezetek és a szakmát képviselő szövetségek kollektív standjai
lesznek jelen. A sort új kiállítók is bővítik Németországból, Spanyolországból, Koreából és Törökországból.

Társrendezvény: AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA – Nemzetközi járműfenntartó-ipari szakkiállítás
Online látogatói regisztráció az ingyenes belépésért: www.automotivexpo.hu/polimerek

A műanyagipari szakképzés jövője
A Magyar Műanyagipari Szövetség szakmai konferenciája az
Automotive Hungary kiállításon
Sokan sokféleképpen beszélnek a középfokú szakképzés helyzetéről Magyarországon – ám még mindig nehéz tisztán
látni abban, hogy merre tart ez az iparágunk számára oly fontos terület.
Azt gondoljuk, hogy most igazán aktuális egy iparági szintű vélemény kialakítása és megfogalmazása, ezért szakmai fórumot hirdetünk, amelyen, reményeink szerint, közelebb jutunk egy közös állásfoglaláshoz. Szeretnénk, ha minél többen
részt vennének, hiszen mindenki véleménye számít, amikor összegezzük a tapasztalatokat, kihívásokat és megoldási lehetőségeket, hogy jobb irányba tereljük a hazai műanyagipari szakképzést.
A magyar műanyagipar jeles képviselői az alábbi kérdésekre keresik a megoldásokat és a válaszokat:
• Általános kép a műanyagipari szakképzés helyzetéről
• A duális képzés fejlesztési koncepciója
• A fröccsöntő szerszámkészítő képzés tematikája
• A műanyagipari fröccsöntő képzés tematikája
• Kötetlen beszélgetés a szakképzés jövőjéről, lehetőségeiről
Helyszín: AUTOMOTIVE HUNGARY – 5. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, A pavilon II. Galéria, 182. terem
Időpont: 2017. október 20. 10:00 – 12:30

Ingyenes belépőért regisztráljon online: www.automotivexpo.hu/polimerek
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2017. október 18. szerda
9.00

Ünnepélyes megnyitó

E-mobilitás konferencia és mérnöki kamarai szakmai továbbképzés
9.00 – 15.00 BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
A rendezvény zártkörű, részvétel csak előzetes jelentkezés esetén lehetséges!
9.30 – 13.00

25-ös pavilon

Nanotechnológiával a hamisítás ellen, hatékony biztonság néhány forint ellenében
III-as fogadó
JAF, SMARK TECHNOLOGY ZRT., NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

10.00 – 17.00

Konferencia az intelligens járművekről
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A pavilon
Türkiz terem

10.00 – 16.00

Mérnökképzések IATF 16949, Core tools, Lean management témában
TEQUA INTERNATIONAL KFT.

A pavilon
Rubin terem

Az OFI Integrált Szolgáltatása
14.00 – 16.00 a Fémipari Vállalkozások Felemelkedéséért Fejlesztő Program 2017–2018
Országos Fémipari Ipartestület

A pavilon II. Galéria,
182. terem

2017. október 19. csütörtök
10.30 – 17.00

HIPA – MAJOSZ és HIPA – JETRO beszállítói fórum
HIPA, JETRO, MAJOSZ

edubiz 2017
Partnertalálkozóval egybekötött szimpózium az erőforrásfejlesztésről és a
10.00 – 16.30
jövőtervezésről a régióban
CEEPUS, local global

A pavilon
Rubin terem
A pavilon
Türkiz terem

TOTAL MATERIA – A pontos anyagkiválasztás fontossága: a hibák elkerülése és a
tervezési munkafolyamat kockázatának csökkentése
A pavilon II. Galéria,
10.00 – 12.00
A program nyelve angol
182. terem
KEY TO METALS AG (CH)
13.00 – 14.30

IPAR 4.0 az autóipar fejlesztésében
IPARFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

A pavilon II. Galéria,
163. terem

Új trendek a tervezésben és a 3D nyomtatásban az autóipari beszállítók
13.00 – 16.00 szemszögéből nézve
VARINEX INFORMATIKAI ZRT.

III-as fogadó

Az alumínium szilárdsága a 3D nyomtatás egyszerűségével
15.00 – 16.00 Markforged kompozit 3D nyomtatási megoldások
FREEDEE NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ MŰVEK KFT.

A pavilon II. Galéria,
182. terem

2017. október 20. péntek
10.00 – 12.30

Szakképzés a műanyagiparban
MAGYAR MŰANYAGIPARI SZÖVETSÉG

Az autóipari beszállítók számára fejlesztett új, 3D tervezési- és nyomtatási
11.00 – 16.00 megoldásai
VARINEX INFORMATIKAI ZRT.

A pavilon II. Galéria,
182. terem
A pavilon,
Rubin terem

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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