Zapraszamy Państwa na:

Seminarium

wąska wstęga’2010

organizowane 25 marca 2010 roku w Warszawie

Program roboczy konferencji* :
Godz.

Lp

Opis

Wykładowca

Firma/Miasto

9.00 -10.00

Rejestracja

10.00 -10.30

1.

Urządzenia do cięcia i przewijania Rotoflex

p.Oliver Jenschke

Rotoflex

10.30 -11.00

2.

Zakup maszyny do druku wąskowstęgowego

dr Krzysztof Przasnek

Warszawa

11.00 - 11.30

Przerwa

11.30-12.00

3.

Rozwój europejskiego rynku etykiet samoprzylepnych
perspektywy i zagrożenia

p.Jules Lejeune

Finat

12.00 -12.30

4.

Rynek etykiet samoprzylepnych w Polsce

p.Bolesław Jasinowicz

SPPES**)

12.30 – 13.00

Przerwa

13.00-13.30

5.

Materiały podkładowe PET jako alternatywa dla papierów
silikonowanych

p.Robert Brania

Avery Dennison Polska

13.30 -14.00

6.

Produkcja opakowań i etykiet ze znakami Braille’a

p.Piotr Skłodowski

Warszawa

14.00– 14.45

Lunch

14.45 -15.15

7.

Hybrydowy druk wąskowstęgowy

15.15-15.45

8.

GTT ‐ alternatywa dla wałków rastrowych

15.45-16.15

9.

Wałki rastrowe (tytuł w trakcie uzgodnień)

16.15– 16.30

Podsumowanie i zakończenie

p.Leszek Trzaskowski Rotary Die Company
p.Wojciech Barabasz

Barmey
Tewex

*) ZPF zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie **) Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych

Wystawcy:
stan na: 26.02.10

Barmey, Digiprint, Flekso Serwis , Rotary Die Company, System P, ZPF

Zrzeszenie Polskich Fleksografow, ul.Stawki 14, 00-178 Warszawa, tel./faks: +48 22~644-76-30

biuro@flekso.pl

www.flekso.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata konferencyjna

Wpłata do 15.03.2010*

Wpłata od 16.03.2010*

Członkowie ZPF
Drukarnie wąskowstęgowe***
Pozostałe firmy

200,00 zł/os.**
400,00 zł/os.
600,00 zł/os.

250,00 zł/os.**
500,00 zł/os.
800,00 zł/os.

*) decyduje data wpływu należności na konto ZPF ;

**) dotyczy członków ZPF nie zalegających z zapłatą składek

***) dotyczy drukarni nie będących członkami ZPF

Opłata obejmuje: uczestnictwo w seminarium, materiały informacyjne (CD); kawę+harbatę+napoje+ciasteczka oraz lunch.
Członkom ZPF zgłaszającym większą liczbę swoich pracowników udzielamy rabatu: 3 osoby i powyżej - 20%
Rabat uprawnia do 1 egz. materiałów informacyjnych dla firmy.

…………………..……

)

Zgłoszenia przyjmujemy faksem: (22) 644-76-30 do

)

24.03.2010 r.

(………………………….……

ZPF wysyła potwierdzenie o wpisaniu zgłoszonego przedstawiciela/li firmy na listę uczestników szkolenia.
Lokalizacja Seminarium wąska wstęga’2010:

Warszawa, ul.Ks.Trojdena 4 - hotel Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki Polskiej Akademii Nauk

(dojazd ok.20 min. z Dw.Centralnego kier.lotnisko Okęcie, przystanek przy ul.Żwirki i Wigury/Trojdena) – plan dojazdu

Zrzeszenie Polskich Fleksografow, ul.Stawki 14, 00-178 Warszawa, tel./faks: +48 22~644-76-30

biuro@flekso.pl
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wąska wstęga’2010

KARTA

ZGŁOSZENIA

UDZIAŁU

Zgłaszam udział następujących osób w Seminarium „wąska wstęga’2010”:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Warunki udziału w seminarium:
1. Przesłanie faksem wypełnionej Karty zgłoszenia udziału
2. Dokonanie wpłaty przed datą seminarium. Osoby zgłaszające się na seminarium bez przedpłaty nie będą wpisane na liście
uczestników.
3. W przypadku rezygnacji i nie powiadomienia pisemnego ZPF w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed seminarium
wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku odwołania seminarium, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 100 %

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali o wpisie na listę uczestników seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Należność w wysokości ...................... zł wpłaciliśmy na konto Zrzeszenia Polskich Fleksografów
nr 55 1600 1127 0003 0121 9113 3001 w Fortis Banku II O/Warszawa.
Firma:
Ulica:

Kod:

NIP:

Faks:

Miasto:
e.mail:
Tel.:

Imię i nazwisko
osoby kontaktowej
przygotowalnia fleksograficzna*
dostawca *

drukarnia wąskowstęgowa*

drukarnia fleksograficzna – pozostały asortyment*

szkoła i organizacja branżowa*

Inne*:

*) pr. właściwe podkreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów z siedzibą w Warszawie w celu
realizacji mojego zgłoszenia. ZPF zapewnia Zgłaszającemu prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

....................

data

Zrzeszenie Polskich Fleksografow, ul.Stawki 14, 00-178 Warszawa, tel./faks: +48 22~644-76-30

.....................................

podpis

biuro@flekso.pl

www.flekso.pl

