MEGHÍVÓ - MAJOSZ JÁRMŰIPARI KONFERENCIA 2020.09.24.
Tisztelt Tagvállalatunk, Partnerünk, ezúton meghívunk a 2020. szeptember 24-ei konferenciánkra , hogy
közösen megvitassuk a trendeket, az ipar 4.0 folyamatok irányait és hogy mit is takar a „restart” és a „new normal”
kifejezés.A 2020-as év nem a fizikai rendezvények éve, a MAX2020 Magyarország első online járműipari szakkiállítás
után, a MAJOSZ JÁRMŰIPARI KONFERNCIA szervezésekor is figyelembe vettük, hogy vannak, akik előnyben
részesítik a fizikai érintkezés nélküli rendezvényeket, így „hibrid” rendezvényt kezdtünk szervezni, azonban a
koronavírus egyelőre úgy tűnik megállíthatatlan, az egészség megőrzése a legfontosabb, ez megelőz minden más
érdeket. Nem lehet kockáztatni, méricskélni, alkudozni a kórokozóval – a személyes biztonság elsőbbséget élvez.

Ehhez minden lehetséges támogatást biztosítani kell a munkában, ahol csak megoldható: távmunkával, online
meetingekkel, utazások leállításával....mi is így teszünk! Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy nehéz időszak, azonban
egyszer ez is véget ér és tétlenül várni a legrosszabb. Koncentráljunk tehát a feltáruló lehetőségekre, piaci résekre, a
jó lendületvételre az újraindulásnál.
Az eredeti elképzelés is az volt, hogy előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseket online térben is elérhetővé tesszük a
résztvevőknek, sőt a külföldi érdeklődésre tekintettel, szinkrontolmáccsal angol nyelven is elérhető lesz a konferencia
és az online térben is működni fog a kérdezz-felelek. A konferencia résztvevői egymással chatelni is tudnak a
rendezvény alatt, hogy ezzel is segítsük a kapcsolatépítést. Az élet úgy hozta, hogy a hibrid rendezvény
helyett kizárólag ONLINE rendezvény lesz, így viszont biztonságos keretek között tudjuk megtartani a
rendezvényt.

5 előadás
3 kerekasztalbeszélgetés
22 előadó
kapcsolatépítés
online részvétel
chat a konferencia résztvevői között
szinkorntolmács a külföldi résztvevők számára

PROGRAM:
9:00-9:45 regisztráció
9:45-10:00 KÖSZÖNTŐ
Dr. Nyirő József, elnök, MAJOSZ
Dr. Háry András, ügyvezető, APZ Kft.
10:00-10:20 ELŐADÁS – A magyar gazdaság és járműipar helyzete és kilátásai, Dr. György László,
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, ITM
10:20-10:40 ELŐADÁS – Barta-Eke Gyula, ügyvezető, IFKA
10:40-10:45 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS IFKA-MAJOSZ
10:45-11:00 kávészünet
11:00-11:20 ELŐADÁS – Hendrich Balázs, vezérigazgató HEPA

11:20-11:40 ELŐADÁS – Gondolkodásmód átalakítása a dinamikus üzleti környezet számára – Biczó Péter, CEO,
Biczo Performance Leadership
11:40-12:00 ELŐADÁS – Cseri József, ügyvezető, Autófókusz Kft.
12:00-13:00 ebéd
13:00-13:50 KEREKASZTALBESZÉLGETÉS (ipar 4.0)
moderátor: Varga Szabolcs, üzletfejlesztési tanácsadó, Seacon Europe Kft.
Ács István, ügyvezető, Bosch Rexroth Kft
Hirschler Judit, ügyvezető, Hirschler Glas Kft
Makra Tibor, ügyvezető, UniTurn Kft
Györgypál László, ügyvezető, Pozi.tech
Dr. Németh Balázs, ügyvezető, Kvalikon Kft.
13:50-14:00 kávészünet
14:00-14:50 KEREKASZTALBESZÉLGETÉS (restart)
moderátor: Posta Attila, ügyvezető, QUANTIC Hungary Kft.
Keszte Róbert, ügyvezető, Continental Automotive Hungary Kft.
Dr. Urbán László, vezérigazgató-helyettes, Magyar Suzuki Zrt.
Simon Péter, ügyvezető, Simon Plastics Kft.
Koronczi Adrienn, ügyvezető, InterGép Kft.
14:50-15:00 kávészünet
15:00-15:50 KEREKASZTALBESZÉLGETÉS (new normal)
moderátor: Tömpe László, ügyvezető, LeanCenter
Dr. Karsai Béla, vezérigazgató, Karsai Holding Zrt.
Macher Gábor, projektmenedzser, Macher Zrt.
Brányik Tibor, ügyvezető, TRIGO Quality Group
15:50-16:00 kávészünet
16:00-17:00 KÖZGYŰLÉS (csak a szavazati joggal rendelkező tagvállalati képviselőknek)
16:00-18:00 konzultációs szünet - b2b - (opcionális lehetőség, a konferencia résztvevői chaten
kapcsolatba léphetnek egymással)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj:
Konferencia jegy online megjelenéssel: 30.000 Ft+ÁFA

Kedvezmények (kedvezmények nem összevonhatók):
MAJOSZ – Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége tagság: 50% kedvezmény
LeanCenter - Lean Center tagság: 50% kedvezmény
INDÍTSUK ÚJRA EGYÜTT A GAZDASÁGOT…..#EGYÜTTKÖNNYEBB!
Regisztráció
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