Tisztelt Érdeklődő!
Az „anyagvizsgálat a gyakorlatban” (AGY) konferenciák első napi programjaként
bevezetett „korszerű technológiák” szekció nagy sikert aratott az elmúlt években, ezért ezen
felbuzdulva a MAE a kétévente megrendezett AGY konferenciák közötti évek őszén szintén
megszervezi a témához kapcsolódó szakmai napot az aktuális fejlesztések és alkalmazásaik
kapcsán, illetve a kereskedők is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.
2019. október 2–4. között tehát a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete megrendezi a Korszerű
anyagvizsgálati technológiák (KAT) rendezvénysorozat első eseményét a műszaki CTvizsgálatok témakörében.
A helyszín az egyik korábbi AGY konferencia helyszíneként már bizonyított, és nagy sikert aratott
Calimbra Hotel Miskolctapolcán.
Elsősorban a felhasználók, illetve szolgáltatók köréből várjuk előadók jelentkezését szakmai
előadásokkal a műszaki CT-vizsgálatok alkalmazási területeiről.
Tervezett program:
Szerda (09:00-17:00) - A bemutatók napja
 9:00–12:00 A CT-vizsgálati termékek bemutatása termékbemutató előadásokon keresztül
 14:00–17:00 A Miskolci Egyetem új nanotechnikai laboratóriumának bemutatkozása,
előadások és bemutatók a helyszínen
Csütörtök (09:00-17:00) - Plenáris előadások: 30–30 perc, 12 előadás
Péntek (09:00-13:00) - Gyakorlati tapasztalatokat ismertető előadások: 15–20 perc, 12 előadás
Jelentkezési határidő előadóknak: június 14.
Jelentkezési határidő résztvevőknek: július 1.
Későbbi jelentkezés esetén +5% felárat számolunk fel.
Támogatók: ME, SZE, BME, MAROVISZ és MAHEG
A szakmai előadásokon kívül lehetőség van a kereskedők számára is marketing célú előadással
jelentkezni, melynek díja: 40.000 Ft + áfa/előadás. Ezeknek az előadásoknak a tervezett időtartama
25 perc + 5 perc a kérdésekre.
A rendezvényen kiállítási lehetőség is van, egy kiállítói asztal bérleti díja: 50.000 Ft + áfa. A
MAE jogi tagjai számára 20% kedvezménnyel 40.000 Ft + áfa. A fentiektől eltérő, egyedi
szponzorációs lehetőségekről érdeklődjön elérhetőségeinken.
A rendezvény részvételi díja (89.000 Ft + áfa). A MAE egyéni és jogi tagjainak alkalmazottjait
kedvezményes részvételi díj illeti meg (73.000 Ft + áfa). Az AGY konferenciasorozat korábbi
rendszeres résztvevői (legalább 2 alkalom) 5% kedvezményben részesülnek.
Várjuk jelentkezését!
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
Naszádi Anikó - titkarsag@mae2012.hu, 06 20 596 1094

