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Konference
konference běží již 14. rokem. Jedná se o největší 
akci, na které se setkávají lidé z oblasti automobilové 
logistiky a výroby. 

Není to zdaleka jen konference. Je to zážitek! 
Letošní akce je jiná.

Podělíme se s vámi o projekty, které hýbou světem 
výroby a logistiky rychlých vozů. uvedeme vás 
do doby dávno minulé. Potkáte se s odborníky, 
specialisty, dobrodruhy. v tomto roce jsme na jiném 
místě, rychlejší, dynamičtější a neustále v pohybu, 
tak jak to vyžaduje dnešní doba. měňte se s námi 
a buďte o krok vpřed!

Pozor! Letos změna i v čase 
Startujeme ve 12 hodin lehkým obědem.  
Přednášíme od 13 hodin. 

Předpokládaný konec odborného programu  
v 19 hodin.

Cena a registrace
Cena vstupného kč 4 400,- včetně dPH
každý další účastník ze stejné společnosti  
má vstup o 15 % levnější.

v případě dotazů kontaktujte manažerku konference:  
Petra Troblová, e-mail: petra.troblova@aimtec.cz;  
tel.: +420 724 284 141

Doprovodný program
Nebudeme prozrazovat všechno, ale … 
•	už jste se byli podívat v podzemí staré čističky 

odpadních vod? 
•	Jezdili jste v těchto prostorech na nafukovacím 

plavidle? 
•	Popíjeli jste zde whisky a rum?	

•	nechali jste se vtáhnout do staré dobré anglie 
za časů olivera Twista, samuela Pickwicka nebo 
ebenezera scroogea (tzv. vydřigroše)? 

• To vše za zvuků známé anglické kapely beatles?
Pokud alespoň na jednu otázku odpovíte ne, tak 
neodkládejte registraci na poslední chvíli a přijeďte 
vše zmiňované zažít na vlastní kůži.

              Program konference 

    Hlavní sál 

    Registrace, oběd

Workshop

dynamika

pohyb

rychlost

registrujte se přes internet na  
www.TAL.aimtec.cz

Pořadatel

společnost aimtec se zaměřuje na implementaci 
největších a nejžádanějších softwarových produktů 
dostupných na světovém trhu iT. Je rovněž tvůrcem 
vlastních softwarových nástrojů, které vznikají ve vý-
vojovém centru společnosti. Již sedmnáct let je aim-
tec partnerem významných výrobních, logistických 
a obchodně-distribučních organizací. společnost 
uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti a aplikace u všech 
významných automobilových dodavatelů. Je part-
nerem každého čtvrtého dodavatele do automotive 
z ToP100. www.aimtec.cz

Garant

Posláním odette Česká republika je koordinace 
a pomoc při rozšiřování mezinárodních oborových 
standardů v automobilovém průmyslu pro oblast lo-
gistiky a informačních technologií. odette Čr působí 
jako nezisková organizace při sdružení automobilo-
vého průmyslu České republiky. www.odette.cz

Zájmové sdružení založené s cílem podporovat 
spolupráci mezi podniky automobilového průmyslu 
a jeho celkový rozvoj. Členy sdružení jsou výrobci 
vozidel, výrobci komponentů a příslušenství vozidel 
a organizace zabývající se výzkumem, obchodem, 
poradenstvím a dalšími službami v oblasti výroby 
silničních vozidel a jejich dílů. www.autosap.cz

Partneři

Hlavním předmětem činnosti společnosti logTech je 
zprostředkování dodávek a dodávky automatizova-
ných systémů manipulace. implementuje kom-
pletní skladovací řešení integrované do celkových 
logistických operací. dodávaná skladovací řešení 
maximalizují hospodárnost a produktivitu a součas-
ně optimálně využívají disponibilní prostor. Řešení 
dodává zákazníkům z nejrůznějších branží. využívá 
zázemí a kompetence vedoucích světových firem, 
které logTech reprezentuje na českém a slovenském 
trhu. www.logtech.cz

společnost saP je vedoucím světovým dodavatelem 
obchodních softwarových aplikací. v dnešní době má 
již více než 97 tis. zákazníků ve více než 120 zemích. 
saP nabízí řadu řešení, od specifických přizpůso-
bených potřebám malých a středních firem, po 
komplexní integrovaný soubor podnikových řešení 
pro velké organizace. Česká pobočka byla založena 
v roce 1993. Za dobu své existence získala pro svá 
řešení v oblasti menších a středních firem více než 
800 zákazníků.  www.sap.com/cz

společnost schoeller allibert, působící ve více než 50 
zemích, poskytuje spolehlivý a vysoce kvalitní servis 
v oblasti vratných plastových obalových řešeních pro 
přepravu, manipulaci a skladování. Jako inovační a ve 
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Mediální partneři

www.aimagazine.cz www.automobilindustry.cz www.systemonline.cz logistika.ihned.cz www.infocube.cz technik.ihned.cz www.strojarstvo.sk

vývoji zkušený partner pomáhá zákazníkům snižovat 
jejich celkové logistické náklady a zvyšovat atraktivitu 
jejich výrobků. s kompletním programem „kon-
cept 360°“ se umí postarat o každou etapu vašeho 
logistického procesu. využívá přes 60 let zkušeností 
v přepravních obalech a spolupracuje se spolehlivými 
partnery, kteří doplňují portfolio společnosti. systémy 
jsou používány ve velké řadě průmyslových odvětví, 
např. v automobilovém průmyslu, nápojovém 
průmyslu, chemickém a farmaceutickém průmyslu, 
v zemědělství. díky našim vlastním výrobním závo-
dům a vybraným licenčním partnerům jsme schopni 
kombinovat globální působení s lokálním partner-
stvím. www.schoellerallibert.com

vmT ecopack je významným dodavatelem vratných 
obalových řešení s nadnárodní působností. výrobky 
a služby směřují k největším dodavatelům v au-
tomobilovém průmyslu i do jiných průmyslových 
sektorů. vmT ecopack má několik výrobních závodů 
v evropě, rusku a Turecku. nabízí širokou škálu vrat-
ných obalů, palet a kontejnerů od paletových boxů 
a proložek až po složité vratné obalové systémy, 
vhodné zvlášť pro automobilový průmysl, domá-
cí spotřebiče a elektronický průmysl. mezi naše 
výhody patří: poradenství a konzultace, analýza 
logistických nákladů(návratnost investic, business 
case) a jejich optimalizace, vývoj a simulace obalů 
(2-d, 3-d), výroba prototypů, sériová výroba obalů 
na míru a pronájem obalů.  www.vmtecopack.com

Zahájení konference
roman Žák, předseda představenstva, aimTeC a. s.

Pozvání na partnerské prezentace v doprovodném workshopu

Dodavatelský audit
milan dufek, gQa – vedoucí Qm strategie a Qs-auditu, Škoda auTo a.s.

Přestávka, občerstvení

Přestávka, občerstvení

1000 mil po Mekongu
Petr synek, václav kuna

* v hlavním sále je zajištěno simultální tlumočení

Logistika v automotive závodě v Čechách,  
na Slovensku a Rusku
miloš Chudý, logistics director, maTador automotive vráble, a.s.

One-piece-flow výroba není science fiction!
rostislav schwob, dCix division director, aimTeC a. s.

Podpora logistických procesů za 3 měsíce
Halka kračmerová, vedoucí kvP logistika, alFmeier CZ s.r.o.

Z nuly na 12 sekvenčních pracovišť  
v rekordně krátkém čase
martin salač, jednatel, saPe bohemia s.r.o.

Zavedení plánovacího nástroje  
z pohledu ředitele závodu
ivan marinec, magna exteriors & interiors (bohemia) s.r.o.

Řízení odolných dodavatelských řetězců
radim lenort, Škoda auTo vysoká škola

Je budoucnost IT v oblacích?
Pavel könig, edi division director, aimTeC a. s.

Vratný obal jako nástroj  
pro snížení logistických nákladů
radim vlček, jednatel, vmT ecopack s.r.o.

Vliv globalizace na vývoj vratného balení
roman galuszka, global business development director  
automotive,  schoeller allibert s.r.o.

In-Memory Computing
kamil Práza, Presales senior specialist, saP Čr spol. s r.o.

Hlasové technologie v praxi
Petr stejskal, technický ředitel, aimTeC a. s.

5 praktických rad, jak vyzrát na IT dodavatele 
Pavel Čech, jednatel, affirmate Pro s.r.o.

12:00–12:45

13:50–14:20

15:15–15:45

15:50–16:20

16:25–16:55

14:25–14:55

12:45–13:00

13:00–13:15

13:15–13:45

15:00–15:15

17:00–17:15

17:15–17:45

17:50–18:50


