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Specjalna propozycja dla wybranych Partnerów 

biznesowych.  
  

   

17 FORUM AUTOMOTIVE   

 

30.09-01.10 2021, spotkanie on-site  

 
  
  

Wyjątkowe wydarzenie dedykowane dla ekspertów branży 
samochodowej. 
  

  

  
Kontakt:  

  

Janusz Maksymowicz 

Product Manager ds. Transportu           

          

Tel. +48 607 051 117             

j.maksymowicz@tuv-nord.pl  
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Szanowni Państwo,  
 

TUV NORD Polska po raz 17-ty zaprasza na  

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ BRANŻY MOTORYZACYJNEJ.  

 

„Czy można być siedemnastolatkiem, który jest bogaty w doświadczenia?”  

Można i warto się o tym przekonać, biorąc udział w 17-tym już FORUM AUTOMOTIVE, nie 

tylko jako jego uczestnik czy słuchacz, ale jako aktywny partner.  

 

W tym roku po raz siedemnasty będziemy mieli okazję i przyjemność, żeby w jednym miejscu 

i czasie dać szansę na spotkanie ekspertom ds. jakości, osobom decyzyjnym związanym z 

branżą samochodową.  Obecna edycja jest dedykowana szansom i zagrożeniom dla przemysłu 

motoryzacyjnego w dobie zawirowań, zmian i kształtowania się nowej normalności. W 

szczególności chcemy się zastanowić nad: 

- automatyzacją procesów i wykorzystaniem AI,  

- wpływem zagrożeń klimatycznych,  

- bezpieczeństwem informacji, 

- wykorzystaniem narzędzi jakości ( FMEA), 

- zarządzaniem personelem w czasie pandemii,  

- zmianami w łańcuchu dostaw.  

 

  

Dlatego zwracamy się z naszą ofertą tylko do wybranych Partnerów, których obecność na 

naszym evencie podkreśli rangę oraz wyjątkowość i aktywność ich samych, jak i  tego 

ogólnopolskiego spotkania.  

  

Składamy Państwu wyjątkową propozycję, aby przez udział w Forum Automotive 2021 jako 

Partner mogli Państwo nawiązać relacje biznesowe z uczestnikami wydarzenia, a 

jednocześnie mieli okazję do zaprezentowania jakości swoich usług i rozwiązań oraz wsparcia 

dla biznesu. Corocznie na naszych konferencjach stacjonarnych uczestniczyło około 100 osób. 

W większości byli to menedżerowie i pracownicy działów jakości, produkcji, utrzymania ruchu 

najbardziej liczących się dostawców przemysłu motoryzacyjnego.     

 

Aby uświadomić Państwu spectrum możliwości, które niesie ze sobą bycie Partnerem 

FORUM AUTOMOTIVE TUV NORD pozwólcie, że pokażemy siłę tego wydarzenia w 

liczbach:   

 1 800  uczestników Forum przez 16 lat 

 130 wykładowców  

 ponad 100 specjalistów z obszaru zapewnienia jakości w jednym miejscu  

 11 różnych lokalizacji na terenie całego kraju  

 8 wycieczek do zakładów motoryzacyjnych w Polsce i za granicą   

 80% stałych uczestników, którzy rok w rok uczestniczą w naszym Forum   

 wyjątkowi Goście Specjalni tacy jak:   
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Krzysztof Wielicki - himalaista, piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów, 

Bartek Ostałowski - kierowca wyścigowy i posiadacz międzynarodowej licencji FIA,  

Magdalena Lukas - jedna z nielicznych kobiet będąca pilotem rajdowym, 

Maciej Wisławski - polski pilot rajdowy, kierowca wyścigowy, piłkarz, aktor, prezenter 

telewizyjny i scenarzysta. 

 

 

Jako główny powód obecności nasi uczestnicy wskazują zawsze i konsekwentnie aktualny 

zakres merytoryczny, innowacyjne i unikatowe warsztaty praktyczne oraz niezapomnianą 

atmosferę spotkania.  

  

Jak sami piszą do nas – „Nie mogło nas tu zabraknąć!”.  

 

W tym roku przewidujemy specjalną formułę spotkania: cykl webinarów oraz spotkanie 

stacjonarne z możliwością dołączenia online.  

 

Planujemy w każdą ostatnią środę wiosennych miesięcy 2021 roku ( marzec- czerwiec) 

spotkania online, natomiast w wrześniu konferencję stacjonarną w Ustroniu.  

 

W trakcie trwania całego cyklu przeprowadzimy badania firm przemysłu motoryzacyjnego w 

celu zidentyfikowania największych szans i zagrożeń  jakie się pojawiają.   

 

Jako zwieńczenie na koniec roku, w grudniu,  przeprowadzimy panel ekspertów 

podsumowujący cały rok i kierunkujący na kolejne lata.  

 

Będąc Partnerem całego cyklu tych wydarzeń będziecie Państwo mieli możliwość 

zaprezentowania się na każdym spotkaniu, przedstawieniu swoich rozwiązań oraz 

indywidualnych rozmów ( w tym kuluarowych). Część materiałów będziemy nieodpłatnie  

dystrybuować wśród firm tej branży.  

Szacuje się,  że obecnie w Polsce jest wydanych ponad 700 certyfikatów standardu IATF 16949 

( stan na styczeń 2021). Macie Państwo niepowtarzalną okazję dotrzeć  do menedżerów 

działów jakości oraz działów produkcji najważniejszych firm uczestniczących w łańcuchu 

dostaw produkcji motoryzacyjnej.  

 

Kalendarium wydarzeń: 

 

 12 maja 2021 – Jakość Esencją Zarządzania 

 26 maja 2021 – Zmiany w wytycznych IATF 

 9 czerwca 2021 – Praktyczne wykorzystanie narzędzi jakości w rozwiązywaniu   problemów 

 30 czerwca 2021 – Czystość techniczna procesu. VDA19. 

 21 grudnia 2021 – Panel ekspertów – podsumowanie roku 

 

W/w daty oraz formuły spotkań mogą ulec modyfikacji. W tym roku z związku z 

obostrzeniami epidemiologicznymi przewidujemy formułę spotkania stacjonarnego. 

Jednak zastrzegamy sobie prawo zmiany formuły  w zależności od wytycznych 

rządowych 
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Partner strategiczny lub merytoryczny może wykupić udział w Forum dla 

swoich klientów z promocyjnym rabatem 30%. 

 

Przedstawione pakiety są ramowe i możemy je indywidualnie dopasować do Państwa 

potrzeb  i oczekiwań.  

 

 Zapraszamy!  

 

KORZYŚCI DLA PARTNERA  

17-go FORUM AUTOMOTIVE TUV NORD 

PARTNER 

STRATEGICZNY 

PARTNER 

MERYTORYCZNY 

logo  Partnera  na  materiałach  konferencyjnych 
      

logo Partnera w newsletterze pokonferencyjnym wysyłanym 

klientom TUV NORD Polska        

logo Partnera na stronie www (Landing Page) dotyczącej 

wydarzenia        

logo Partnera w kampanii  mailingowej (na zaproszeniu)        

nazwa ( charakterystyka) Partnera wymieniona podczas otwarcia         

logo Partnera w prezentacji otwierającej   
      

logo Partnera wyświetlane  w przerwach między sesjami        

bezpłatny udział Partnera w wydarzeniu  2 osoby  1 osoba  

prezentacja multimedialna Partnera wyświetlana w przerwach 

pomiędzy sesjami  

długość  
prezentacji 

max. 3 min.  
 

możliwość dodania pytania w ankiecie pokonferencyjnej (ankieta 

dobrowolna oceniająca FORUM)       

możliwość zamieszczenia w informacji wysyłanej do uczestników 

wydarzenia krótkiego opisu Partnera (do 300 znaków)       

możliwość uczestnictwa 1 przedstawiciela w Panelu Ekspertów.       

 prowadzenie prezentacji, wykładu w trakcie Forum   
 

 możliwość  prowadzenia prezentacji w trakcie webinarów    
 

 dystrybucja materiałów w trakcie webinarów   

WARTOŚĆ PAKIETU   8 000 PLN  do negocjacji  


