
Zaproszenie na międzynarodową imprezę pt.  

INNOVATION DAYS 2017

27 i 28 kwietnia 2017 r.                   

Główne tematy:

u Kompletne procesy produkcyjne
      Odkryjemy fascynujący świat kompletnych procesów produkcyjnych. Wraz z naszymi firmami 
       partnerskimi zapewniamy realizację różnych przygotowawczych i końcowych stadiów procesu obróbki.

u Wykłady wybitnych ekspertów
      Wielu ekspertów podzieli się z Państwem swoją wiedzą w zakresie cyfrowej transformacji, 
       automatyzacji procesów, efektywności energetycznej i wielu innych fascynujących obszarów.

u Duża wystawa firm partnerskich
      Obecność wielu naszych firm partnerskich, m.in. z branży robotyki, materiałów, obróbki materiałów 
       i drukarskiej, umożliwi Państwu poznanie z pierwszej ręki najnowszych trendów i technologii.

u Innowacje na żywo
      Zaprezentujemy w akcji nasze najnowsze techniczne rozwiązania przy różnych zastosowaniach. 
       Niech nasza technika będzie Twoją inspiracją!

www.eurolaser.com/pl/ready-for-future
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eurolaser GmbH
Borsigstraße 18
21339 Lüneburg

Tak, potwierdzam nasz udział w organizowanej przez firmę eurolaser imprezie 
„INNOVATION DAYS.“ 

          
Czasy otwarcia są 9:00 do 17:00.

Liczba osób: 

Nazwisko:  

Imię:  

Osoby towarzyszące: 

Firma: 

Tel.: 

Hotel:

Chcą Państwo wziąć udział w „INNOVATION DAYS“?
Chętnie pomożemy w rezerwacji hotelu.

       Proszę o zarezerwowanie hotelu dla mnie (dla nas).

27. 04. 2017 – czwartek

28. 04. 2017 – piątek

27. + 28. 04. 2017 - czwartek i piątek

Zgłoszenie

Faksem:
Pocztą elektroniczną:
Za pośrednictwem internetu:

+49 (0)4131 / 9697-555 
event@eurolaser.com
www.eurolaser.com/pl/
ready-for-future

INNOVATION DAYS @ eurolaser

READY FOR FUTURE 

27 i 28 kwietnia 2017 w Lüneburgu
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Zapraszamy do pięknego Lüneburgu

www.lueneburg.de

Zachęcamy do połączenia wizyty na imprezie INNOVATION DAYS, mającej miejsce 27 i 28 kwietnia z 
pięknym weekendem spędzonym w Lüneburgu. „Hanzeatyckie miasto na soli“ leży pomiędzy 
Hamburgiem a Hanowerem i uważane jest za jedno z najbardziej fascynujących miast w północnej części 
Niemiec. Zapraszamy więc do Lüneburga, by poznać średniowieczny wizerunek miasta, pospacerować 
po historycznej starówce lub wypocząć w naszym parku zdrojowym.

Chętnie pomożemy Państwu w rezerwacji hotelu lub podamy szczegółowe informacje o 
wydarzeniach i imprezach!

Prosimy po prostu do nas zadzwonić lub wysłać mejl!
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