
BROSZURA 4. EDYCJA 

Konferencji Oficerów 
Przemysłu
22-23 kwietnia 2020, Warszawa

Utrzymanie Ruchu, Zarządzaniem Majątkiem 
Technicznym, Niezawodność



ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ UTRZYMANIU RUCHU, 
NIEZAWODNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIU MAJĄTKIEM TECHNICZNYM
Z ogromną przyjemnością zapraszamy do Warszawy na 4 Konferencję KOP, która odbędzie się 22-23 kwietnia 2020.

Konferencja Oficerów Przemysłu to konferencja, która stanowi wyjątkową okazję do omówienia konkretnych rozwiązań w zakresie Utrzymania Ruchu i
zarządzania majątkiem technicznym w regionie europejskim.

Przechodząc do następnej dekady, musimy wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów, niższego wskaźnika awaryjności i wysokiej
dostępności. Tylko wspólne i spójne podejście ze wszystkich sektorów biznesowych pozwoli nam na poprawę w sposób systemowy. Konferencja KOP gromadzi
ludzi z różnych branż (farmaceutycznej, naftowej i gazowej, chemicznej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, FMCG), aby dzielić się doświadczeniami i znajdować
nowe sposoby poprawy zarządzania majątkiem technicznym oraz UR.

Konferencja zgromadzi ponad 100 delegatów i będzie doskonałym forum do wymiany wiedzy i doświadczenia dzięki studiom przypadków, praktycznym
prezentacjom i warsztatom.

Zapraszamy do Warszawy, aby spotkać się i podzielić pomysłami, w jaki sposób możemy efektywniej współpracować.

Arkadiusz Burnos 

SEAM Group Europe



Konferencja Oficerów Przemysłu
W kwietniu 2020 spotykamy się w Warszawie, aby przedyskutować najważniejsze zagadnienia związane 
z Utrzymaniem Ruchu, Niezawodnością oraz Zarządzaniem Majątkiem Technicznym. Konferencja składa 
się z dwóch dni warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez najlepszych ekspertów w swoich 
dziedzinach.

Podczas 4. edycji KOP 2020, zaprezentujemy Państwu wykłady oraz wspólnie opracujemy drogę do 
podniesienia poziomu Utrzymania Ruchu. Zostań częścią tego wydarzenia, dając swojej firmie 
możliwość zaprezentowania swoich produktów, usług i rozwiązań. 

• Przemysł 4.0 praktyczne zastosowania

• Opracowanie strategii Zarządzania Majątkiem

• Optymalizacja prewencyjnego Utrzymania 
Ruchu

• Systemy informatyczne EAM/CMMS

• Zarządzanie częściami zamiennymi i 
materiałami technicznymi

• Taktyki poprawy dostępności

• Skuteczna komunikacja i współpraca

• RBI i integralność instalacji

Tematyka Prelekcji KOP 2020:

Termin: 

22-23 kwietnia 2020

Zapisy: 

www.kop.tech

Miejsce: 

Airport Hotel Okęcie**** Warszawa

Najważniejsze informacje:



Program Konferencji:

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji , Prelekcje otwierające

Przerwa kawowa oraz sesja networkingowa(45 min)

Sesja I – case studies i wykłady

Obiad

Warsztaty SEAM PRACTICE 1(interaktywna formuła pracy grupowej)

1) Predykcja i przemysł 4.0 – praktyczne zastosowanie 

2) Strategia doskonalenia Utrzymania Ruchu – na czym zarabiamy w UR 

3) Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego UR 

4) CMMS – system komputerowy prawdziwie wspierający UR - czy to możliwe?

Przerwa kawowa

Sesja II – case studies i wykłady

Gala Wieczorna

9:00

10:00 – 11:15

11:15 – 12:00

12:00 – 14:00 

14:00 – 14:45 

15:00-16:15 

16:15-16:30

16:30-18:30

19:00 – 23:00 

9:00-10:15

10:15-10:30

10:30 – 12:15

12:15-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:00

Warsztaty SEAM PRACTICE (interaktywna formuła pracy grupowej)

1) Predykcja i przemysł 4.0 – praktyczne zastosowanie 

2) Strategia doskonalenia Utrzymania Ruchu – na czym zarabiamy w UR 

3) Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego UR 

4) CMMS – system komputerowy prawdziwie wspierający UR - czy to możliwe?

Przerwa kawowa

Sesja III – case studies i wykłady

Przerwa kawowa

Raporty z badań dotyczących Utrzymania 
Ruchu i Niezawodności (najważniejsze wartości, trendy i fakty)

Zakończenie i podsumowanie konferencji

Obiad

22 Kwietnia
23 Kwietnia



Sesja Networkingowa

Specjalna sesja networkingowa
poświęcona jest naszym 
Partnerom i wystawcom.

W ciągu 45 minut moderator 
konferencji przedstawi usługi oraz 
produkty każdej firmy i 
przeprowadzi krótkie wywiady z 
przedstawicielami firm 
partnerskich.

Sesja ma na celu przełamać lody 
oraz zainteresować uczestników 
konferencji Twoją ofertą.



• Networking z ponad 100 uczestnikami
• Dostęp do wszystkich prezentacji i dokumentacji 

z warsztatów oraz dodatkowych materiałów 
eventowych

• Pełny dostęp w przestrzeni expo
• Lunch i przerwy kawowe 
• Uroczysta wieczorna kolacja
• Zakwaterowanie w jednoosobowym pokoju, 

22/23 kwietnia

Cena podstawowa: 2 400 PLN netto/os

Oferta dla pierwszych uczestników: dla 
zgłoszeń do 28.02.2020
koszt 2 200 PLN netto/os.

PAKIET

INDYWIDUALNY



Zgłoś się teraz na 
www.kop.tech

Kontakt:

Biuro Organizatora konferencji KOP:

SEAM Group Europe, Stawki 2, 00-193 Warszawa

www.kop.tech

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

Aneta Getka – M: +48 790 550 301

Anna Kijewska – M: +48 601 718 246

Izabela Borkowska – M: +48 790 550 648

E-mail: info@kop.tech

www.kop.tech

Organizator:

mailto:info@kop.tech



