warsztaty 18–19.X.2018 Hotel Zamek Gniew

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym

INNOWACJE
KOGENERACJA – MEDIA ENERGETYCZNE – FINANSOWANIE
Dynamicznie rozwijający się przemysł to nieustanny wzrost zapotrzebowania
na energię każdego rodzaju. O energii myślimy szerzej, to: prąd elektryczny, gaz
(biogaz), ciepło, chłód, woda, powietrze, etc.
Zakłady przemysłowe z coraz większą świadomością planują nowe inwestycje.
Istotna jest już nie tylko cena urządzenia, ale oszczędność energii, którą można
uzyskać oraz oddziaływanie na środowisko.
Natomiast aplikacje pozwalające odzyskiwać energię, dają dodatkowe korzyści
ekonomiczne.
Mnogość i prędkość zmian w obszarze innowacji energetycznych może
powodować trudności z wyborem właściwego rozwiązania.
Dlatego zapraszamy Państwa na praktyczne warsztaty dotyczące efektywności
energetycznej w przemyśle spożywczym. Zaprezentowane zostaną nowoczesne
urządzenia i technologie oszczędzające energię.
W jednym miejscu zgromadzeni zostaną eksperci z następujących dziedzin:
audyty energetyczne,
kogeneracja,
oczyszczanie ścieków - źródło dodatkowej energii,
wymienniki ciepła,
automatyka i sterowanie,
pompy ciepła,
recykling wody,
pompy i systemy pompowe,
procesy mycia i dezynfekcji,
obrót energią,
Kompleksowość warsztatów dopełnia obecność firmy BIG POL – Fundusze
Pomocowe. Udzieli ona informacji odnośnie możliwych źródeł finansowania
inwestycji oszczędzających media.
Dla uczestników dostępne będą stanowiska konsultacyjne, na których eksperci
wszechstronnie doradzą jak rozwiązać problemy poszczególnych zakładów.
Warsztaty TechFood Practic to obecnie jedyna w Polsce możliwość spotkania
w jednym miejscu doświadczonych specjalistów oraz uzyskania praktycznych
wskazówek do działania.

KAŻDY UCZESTNIK WARSZTATÓW OTRZYMA CERTYFIKAT UDZIAŁU

Serdecznie zachęcamy!
Marta Marjanowska
Zygmunt Zander
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warsztaty 18 – 19.X.2018 Hotel Zamek Gniew

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym

INNOWACJE
RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
18 X 2018 - czwartek
12.30 – 13.00

Przyjazd gości

13.00 – 14.00

Obiad powitalny i kwaterowanie

14.00 – 16.00

PANEL I
 Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów – prof. Zygmunt Zander
 Efektywność energetyczna – audyty – DB Energy
 Wykłady specjalistyczne nt. kogeneracji ,układów chłodzenia, pomp ciepła
( CES, Elektronika SA,)

16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

Przerwa kawowa oraz konsultacje na stanowiskach
PANEL II
 Wykłady specjalistyczne nt. oczyszczania ścieków, wymienników ciepła,
automatyki i sterowania (Enprotech, Kelvion, ATER Logic )

19.00 – 02.00

Uroczysta kolacja

19 X 2018 - piątek
08.00 – 08.45
09.00 – 11.00

Śniadanie
PANEL III
 Wykłady specjalistyczne dot. systemów pompowych, recyklingu wody, procesów
mycia i dezynfekcji (DeltaPTech, MARCOR, Hypred, TRMEW)
 Prezentacja BIG POL – Fundusze Pomocowe. Możliwości pozyskania funduszy
dla omawianych rozwiązań

Przerwa kawowa
Wymeldowanie z pokoi (dostępna przechowalnia bagażu)

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

PANEL IV
 Warsztaty: konsultacje na stanowiskach eksperckich,
 Rozmowy na stoiskach firm wystawczych
 Zakończenie warsztatów

13.00 – 14.00

Obiad i wyjazd uczestników
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INNOWACJE
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DLA KLIENTÓW
Dane zakładu spożywczego:
(do faktury)
NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES..……………………………………………………………………………………………………………………………….……
NIP….……………………………………………………………………………………………………………………….………………

Uczestnicy:
1.………………..………………..……………………………………………………………………………………….….………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

2.……………………..……………..…………………………………………………………………….….………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

3.……………………..……………..…………………………………………………………………………………….….………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

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

KOSZT CAŁKOWITY UDZIAŁU ( „X” przy wybranej opcji )
500,00 zł netto / 1 osoba: nocleg w pokoju 1-osobowym

, liczba pokoi 1-os.

400,00 zł netto / 1 osoba: nocleg w pokoju 2-osobowym

, liczba pokoi 2-os.

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

Osoba kontaktowa w sprawie warsztatów (imię i nazwisko, telefon, e-mail):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby zgłaszającej)

Wypełnioną kartę należy przesłać na e-mail: warsztaty@techfoodpractic.pl
Termin zgłoszeń upływa 27.09.2018 r.
Płatność na podstawie faktury proformy (przedpłata).
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