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HIGHLIGHTS

DMG MORI Automatizace:

+ CLX TC

+ NLX

DMG MORI Digitalizace:

+ TULIP pro řízení montáže

+ ISTOS pro plánování a kontrolu zakázek

DMG MORI stroje:

+ novinky CLX TC DMF

DMU BLOCK, NLX

Technologické cykly:

+ Pro proces kompletní výroby dílců a zrychlení 

času obrábění nebo snížení počtu upnutí dílce

DMG MORI Finance:

+ možnosti různých financování strojů

POZVÁNKA NA MSV BRNO

A OPEN HOUSE DMG MORI CZECH

Vážené dámy a pánové,

srdečně Vás zveme na Mezinárodní strojírenský veletrh MSV Brno a den otevřených dveří 

u DMG MORI Czech v našem technologickém

Představíme nejnovější trendy a inovace na poli Digitalizace - zahrnující stádia workflow 

od plánování a přípravy až po výrobu a servis. Dále předvedeme využití automatizace na 

našich strojích a také různé technologické cykly pro komplexní proces obrábění. 

Velmi se těšíme na setkání s Vámi v našem technologickém centru!

Váš tým DMG MORI

Petr Vladík

jednatel společnosti           
DMG MORI Czech s.r.o

Partnery akce jsou: Obchodně-poradenský partner:



AUTOMATION

CLX 450 TC Robo2go

ISTOS TULIP

PAYZR



DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Gildemeisterstr. 60 | D-33689 Bielefeld

DMG MORI Global Marketing GmbH
Antoniusstr. 14 | D-73249 Wernau

POZNÁMKA K GDPR

Toto pozvání jste obdrželi na základě toho, že DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstr. 60, D-33689 Bielefeld; DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstr. 14, D-73249 Wernau a regionální distribuční společnost skupiny DMG

MORI Group, DMG MORI Czech s.r.o., Kaštanova 8, Brno | CZ, 620 00, Vás vede jako zákazníka a chtěla by Vás informovat o našich aktuálních událostech ve skupině DMG MORI. Pro účely přímého marketingu zpracováváme Vaše následující osobní 

informace: název firmy, jméno a příjmení, obchodní adresa včetně názvu zaměstnavatele, obchodní kontaktní informace (například e-mailová adresa, telefon, faxové číslo, mobilní číslo, pozice ve spolecnosti). Právním základem pro zpracování je čl. 6 

(1) lit. f GDPR. Neexistuje smluvní ani zákonná povinnost poskytovat údaje. Máte právo kdykoliv a bezplatně vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají pro účely takovéto reklamy; to platí i pro profilování, pokud je s tímto přímo 

spojena reklamní činnost. Použijte níže uvedené odkazy nebo pošlete zprávu na adresu disagree@dmgmori.com. S Vaší námitkou nebudou Vaše osobní údaje použity pro zasílání bulletinu nebo i pro všechny reklamní aktivity a s výhradou přípustného 

zpracování pro ostatní účely - budou okamžite smazány. Nakonec, na adrese www.dataprotection.dmgmori.com naleznete komplexní informace o Vašich dalších právech a všech podrobnostech týkajících se zpracování dat. Máte-li jakékoli dotazy, 

obratte se na Vaši kontakntí osobu v DMG MORI pro ochranu údaju na adrese responsibility@dmgmori.com. 

BRNO CENTRUMTERMÍN A OTEVÍRACÍ DOBA

ADRESA BVV

SHOWROOM:

KONTAKTNÍ OSOBA

Martina Vršecká





Open House

ZAREGISTRUJTE SE
SHOWROOM

FAIR
pro návštěvníky připraven 

shuttle servis od pavilonu 

do našeho technologického REGISTRACE - Vaše zdraví je pro nás prioritou, 

abychom zajistili maximální bezpečnost, je nutná 

předchozí registrace.

BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST

OCHRANA ÚST A NOSU - uvnitř budov a všude tam, 

DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ - dezinfekční dávkovače a 

každodenní pravidelný úklid prostor.


