30. - 31.3.2022 | 9:00 - 16:00

TECHNOLOGICKÉ DNY
DMG MORI CZECH

Partneři:

DMGMORI.COM

30. - 31.3.2021 | středa až čtvrtek vždy od 9:00 - 16:00

AGENDA

FRÉZOVACÍ DNY U
DMG MORI CZECH

od 9:00

příjezd a uvítání

10:00 – 11:00

představení strojů a ukázky
obrábění (celodenní)

11:00 – 11:30

seminář podnikání 2022 a EU
dotační programy

Vážené dámy, vážení pánové,

11:30 - 12:30

oběd

srdečně Vás a Vaše obchodní partnery zveme na naše technologické dny v Brně dne
30.- 31.3.2022, kde budeme prezentovat 5ti osé frézovací stroje z produktové řady DMG MORI:

12:30 – 14:00

ukázky obrábění

14:00 – 16:00

volný program, individuální
jednání

DMG MORI CZECH S.R.O.
Registrujte se u paní Martiny Vršecké na email:
 martina.vrsecka@dmgmori.com

ADRESA:

+ DMU 65 H monoBLOCK: EMUGE PunchTap – revoluční technologie výroby závitů
HEIDENHAIN OCM – chytré trochoidní frézování
kapes/čepů pomocí kontur
+ DMU 95 monoBLOCK:

5ti osé dynamické obrábění + obrábění vysokoposuvovými frézami

+ DMU 50 3. Generation:

obrábění tvaru lopatky – adaptivní frézování,
dokončení barelovými frézami

Budou vystaveny představitelé 5ti osého obrábění, které jsou pro skupinu DMG MORI nejdůležitější v tomto průmyslovém odvětví.
Naší nejvyšší prioritou je Vaše zdraví a bezpečnost, proto podstoupíme veškerá požadovaná
dezinfekční a bezpečnostní opatření. Prosíme tedy o registraci předem.

DMG MORI Czech s.r.o.
Ořechovská 19 5 / 1a
619 00 Brno

Těšíme se na Vás
Petr Vladík
jednatel společnosti
DMG MORI Czech s.r.o

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.
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Gildemeisterstr. 60 | D-33689 Bielefeld

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

