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Zaproszenie do współpracy
przy IV edycji wydarzenia
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JEDYNA TAKA KONFERENCJA W 2020 ROKU
Wyzwania w projektowaniu elektroniki i ocenie zgodności.

Ponad 120 inżynierów - Twoich potencjalnych klientów
Praktycy dla Praktyków w branży elektronicznej
2 dni prezentacji realnych rozwiązań projektów
Warsztaty na sprzętach naszych partnerów
WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
Ewa Załupska,
Tomasz Utkowski
www.emc4b.com

Dla kogo:
Specjalistów z branży projektowania elektroniki
Projektanci elektroniki
● hardware design engineer
● PCB layout design engineer

Sektory rynku:
automotive, automatyka, medyczne,
energetyka, przemysł, AGD, kolejnictwo,
wojsko, radiowe, pomiarowe, IT, zasilacze

Wymagania, ocena zgodności
● hardware test & validation
● product compliance
● quality engineer
Pomiary, testy
● EMC test engineer, laborant
● kierownik laboratorium
Menedżerowie
● project manager
● R&D director
● kierownik działu jakości
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Współpraca to szereg realnych korzyści dla Twojej firmy:
1.

WIZERUNEK MARKI - wzmocnienie zaufania oraz rzetelności w podążaniu za potrzebami klienta.

2.

WŁASNE POMYSŁY I ROZWIĄZANIA - zaprezentowanie własnych rozwiązań w postaci case study lub warsztatów.

3.

KONTAKTY I RELACJE - nowe kontakty poprzez dostęp do ponad 120 konkretnych osób z branży.

4.

CAŁOROCZNA PROMOCJA - wsparcie marketingowe Państwa marki pomiędzy konferencjami.

5.

CELE BIZNESOWE - budowanie potencjału oraz lepszych wyników w firmie.

6.

EMPLOYER BRANDING - wizerunek silnej marki, jako pracodawca i ekspert.

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI PRAKTYKÓW, ZBUDUJ TRWAŁE RELACJE
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Wybierz możliwości współpracy z nami
Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, szczegółowe informacje doślemy w kolejnych e-mailach.

Nazwa i opis pakietu

Kwota
netto
w euro

Kwota
netto
w zł

Pakiet I:
WYSTAWCA

Stoisko firmy dostępne podczas całości wydarzenia.

928 €

3990 zł

Pakiet II:
SPONSOR

Sponsor wydarzenia, który zawiera w sobie pakiet wystawcy.

2279 €

9800 zł

Pakiet III:
PRELEKCJA

1 wystąpienie (prezentacja merytoryczna) na sali głównej.
(0:35 godz.)

1349 €

5800 zł

Pakiet IV:
WARSZTAT

1 praktyczny warsztat lub wykład merytoryczny

1349 €

5800 zł

Pakiet V:
SPONSOR GŁÓWNY

(czas trwania: 1:20 godz. w dedykowanej sali)

Zawiera wszystkie powyższe formy wsparcia.

Skorzystaj z opcji łączonej!
4605 €

19800 zł

Pakiety Sponsor (II) i Sponsor główny (V)
mogą zostać zrealizowane przy zaangażowaniu

Reklama

oraz inne dodatkowe formy współpracy

od 99 €

od 425 zł

GRUPY PARTNERÓW
(max. 4 podmioty wspólnie finansujące pakiet).

Udział jednej osoby w wydarzeniu (cena regularna)

459 €

1975 zł
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Najciekawsze tematy poprzednich edycji:
WARSZTATY
1.

Schurter AG, Switzerland: Filtry EMC – projektowanie i optymalizacja filtrów EMI – Filter Experience. (Herbert Blum).

2.

EMC for Business: Badania EMC – testy wstępne, podejście pre-compliance, DIY, zrób to sam, namierzanie problemów.

3.

Würth Elektronik: Zakłócenia promieniowane – ograniczanie i przeciwdziałanie. (Piotr Gierwiatowski).

4.

EMC for Business: Schemat a layout – projektowanie elektroniki pod kątem EMC. (Tomasz Utkowski, Piotr Janik).

5.

RiskCE: Product Compliance – wymagania dla urządzeń elektronicznych. (Piotr R. Gajos).

6.

Helmar: Full-compliance i pre-compliance - pojęcia, zalety, różnice i rzeczywiste konsekwencje. (Jacek A. Dobrowiecki).

(Tomasz Utkowski).

CASE STUDIES - PREZENTACJE
1.

OmniChip: Projektowanie układów scalonych – praktyczne wnioski techniczne i biznesowe.

2.

NOKIA: Wymagania radiowe oraz wyzwania pomiarowe dla systemów telekomunikacji mobilnej 5G. (Marcin Rybakowski).

3.

Politechnika Warszawska – Signal Integrity. Kiedy masa nie jest masą, czyli parę słów o kłopotach z integralnością sygnałów na płytce. (Krzysztof Czuba).

4.

Merit Automotive Electronics Systems: Wymagania RED oraz Automotive w jednym urządzeniu. (Mariusz Morawiec).

5.

EMC for Business: Wymagania Dyrektyw UE (LVD i MD) z uwzględnieniem nazwy produktu, interfejsów oraz aplikacji końcowej. (Łukasz Kneć).

6.

Apator S.A.: Problemy z emisją promieniowaną przy aplikacji układu ADE7913. (Adam Kogut).

7.

Sonel S.A.: Projektowanie urządzeń odpornych na zakłócenia, wybrane zagadnienia na przykładzie przystawki ERP-1. (Grzegorz Chrzanowski).

8.

Metrum Cryoflex: EMC w urządzeniach medycznych – nasze doświadczenia. (Mateusz Szczygielski).

(Tomasz Pomorski).
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Zobacz relacje z poprzednich edycji:

Sponsorzy poprzednich edycji m.in.
2019

2018

2017
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Zaufali nam m.in.:

W naszej działalności
doradczo-szkoleniowej
wspieramy firmy
w jeszcze skuteczniejszym
wprowadzaniu produktów
na rynek.
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Organizatorzy wydarzenia
Na co dzień pomagamy zespołom R&D w jeszcze skuteczniejszym wprowadzaniu nowych urządzeń elektronicznych na rynek. Rozwiązujemy
problemy w projektach, zanim się jeszcze pojawią, dzięki szkoleniom, konsultacjom i wymianie doświadczeń wśród praktyków.

Tomasz Utkowski
Właściciel, konsultant EMC, trener
tomasz.utkowski@emc4b.com
tel.: +48 512-537-666
Z chęcią porozmawiam z Państwem o możliwościach współpracy.
Rozwiązuję problemy EMC zanim się jeszcze pojawią.
Uczę, konsultuję, stwarzam przestrzeń do wymiany doświadczeń.

Organizator:

Kontakt:

EMC Tomasz Utkowski
ul. Jemiołowa 44/107
53-426 Wrocław, Polska
NIP: 765 160 68 94, REGON: 368925589

EMC for Business
Tel.: +48 513 382 210
WWW : www.emc4b.com
E-Mail : oﬀice@emc4b.com
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