Sosnowiec, 3 października 2018
@Expo Silesia

FORUM SWISS
PRECISION
NA TARGACH TOOLEX

ORGANIZATORZY

FIRMY PREZENTUJĄCE SWOJE ROZWIĄZANIA POD SZYLDEM SWISS PRECISION:

Firma Erowa jest szwajcarskim producentem systemów mocowań, systemów pomiarowych, automatyzacji i
integracji produkcji. Firma oferuje kompletne rozwiązania służące podnoszeniu efektywności produkcji w
narzędziowniach i innych gałęziach przemysłu metalowego.

GF Machining Solutions jest światowym liderem w zakresie dostaw obrabiarek, systemów automatyzacji i usług do
przemysłu produkującego narzędzia i formy oraz przemysłu precyzyjnego. Oferowany przez nas pakiet produktów
obejmuje obrabiarki elektroerozyjne AgieCharmilles (elektrodrążarki drutowe i wgłębne), frezerskie centra
obróbkowe Mikron wysokiej wydajności typu High Speed Milling oraz High Performance Milling, w wersjach 3osiowych i 5-osiowych, obrabiarki do produkcji łopatek lotniczych Liechti, łącznie z systemami mocowań,
paletyzacji i automatyzacji - System 3R. Jako bezpośredni oddział globalnego koncernu obrabiarkowego GF
Machining Solutions, oferujemy naszym klientom w Polsce pełny zakres usług w postaci serwisu, szkoleń, instalacji
sprzętu, wsparcia i doradztwa technicznego, a także dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Gudel sp. z o.o. jest polskim oddziałem Grupy Güdel, światowego producenta rozwiązań w dziedzinie automatyki
i robotyki, systemów oraz serwisu. Güdel dostarcza moduły liniowe, roboty i tory jezdne, roboty typu gantry oraz
komponenty producentom maszyn i urządzeń oraz integratorom dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, logistycznej
oraz w przemyśle ciężkim i energii odnawialnej. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę na każdym
etapie realizacji projektu oraz wsparcie serwisowe. Dostarczamy komponenty i części zamienne dostępne dla
naszych Klientów z magazynu w Bielsku-Białej.

W 1930r. pierwszy dostawca systemów pomiarowych wbudowanych w szlifierki, obecnie unikalny dostawca
cyfrowych przyrządów pomiarowych oferujący najwyższą jakość pomiaru. Nasza szeroka gama produktów
odpowiada na potrzeby wielu dziedzin działalności i znajduje zastosowanie przed, w trakcie oraz po procesie
obróbki. Dzięki naszej innowacyjnej technologii osiągamy lepszą wydajność, niezawodność i kompaktowość
rozwiązań dla producentów maszyn (OEM) oraz użytkowników końcowych.

Oerlikon Balzers jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych technologii powierzchni. Firma oferuje
innowacyjne rozwiązania znacząco zwiększające wydajność i odporność narzędzi i części maszyn stosowanych w
przemyśle samochodowym, lotniczym, gospodarstwa domowego, farmaceutycznym, opakowań i wielu wielu
innych. W Polsce Oerlikon świadczy swoje usługi poprzez sieć trzech zakładów w Polkowicach, Tczewie i
Kędzierzynie-Koźlu.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym,
niedotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ponad 190
członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce. Aktualna lista członków jest dostępna na
www.swisschamber.pl. Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich
kontaktów gospodarczych.

PROGRAM
14:00

Rejestracja

14:30

Katalin Dreher-Hajnal, Senior Consultant CEE, Switzerland Global Enterprise
Benjamin Schwägli, Dyrektor Swiss Business Hub Polska, Ambasada Szwajcarii
Mowa powitalna
Piotr Zaniewski, Sales and Service Manager, Erowa Technology sp. z o.o.

14:40

14: 55

Prezentacja firmy Erowa

Rafał Kluska, CEO, Gudel sp. z o.o.
Prezentacja firmy Güdel

Paulo Lopes, Area Sales Manager, Jenoptik Industrial Metrology Switzerland SA
15: 10

Prezentacja firmy Jenoptik

Wacław Kocemba, Dyrektor Handlowy, Oerlikon Balzers Coating Poland sp. z o.o.
15:25

15:40

Prezentacja firmy Oerlikon Balzers Coating

Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
„Swissness w Polsce – postrzeganie Szwajcarii jako marki”

15:50

Q&A

16:00

Przyjęcie w stylu szwajcarskim z pokazem Raclette

MODERACJA

Benjamin Schwägli, Dyrektor Swiss Business Hub Polska, Ambasada Szwajcarii

JĘZYK

Polski i angielski

REJESTRACJA
Swiss Business Hub

var.sbhpoland@eda.admin.ch

Polska

Tel: +48 22 521 32 55

LOKALIZACJA
WYDARZENIA
Expo Silesia

Sala konferencyjna nr 1
Ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec
Uczestnikom gwarantujemy wejściówki na targi.

