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Dla kogo?
Konferencję Nowy Przemysł 4.0 kierujemy do szerokiego grona odbiorców 
zainteresowanych zmianami i przyszłością przemysłu w Polsce.



W programie:
• Przemysł 4.0 po polsku. W  jakim 

punkcie jesteśmy? Dojrzała koncep-

cja – skromne owoce. Czy pandemia 

przyspiesza wprowadzanie nowo-

czesnych rozwiązań? Jak pokonywać 

bariery wykorzystywania technologii 

Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce?

• Sztuczna inteligencja, Big Data, Prze-

mysłowy Internet Rzeczy (IIoT), 5G. 

Technologie, które zdecydują o przy-

szłości. Zastosowania w  produkcji. 

Spodziewane efekty i pułapki. Ograni-

czenia infrastruktury.

• Wdrożenia, realizacje, dobre prakty-

ki. Rozwiązania efektywne i opłacalne. 

W jakich branżach Przemysł 4.0 rozwi-

ja się najszybciej i co o tym decyduje?  

Case studies – krok po kroku. Z wizytą 

w cyfrowej fabryce: prezentacje, rela-

cje, multimedia.

• Dostawcy technologii dla Przemysłu 

4.0. Specjalizacje, dostępność, finanso-

wanie. Renomowani dostawcy o tajem-

nicach swoich rozwiązań, meandrach 

wdrożeń, współpracy z producentami.

• Roboty w polskim przemyśle. Produk-

tywność, bezpieczeństwo, odporność 

– nowe argumenty za, tradycyjne ba-

riery i ograniczenia. Coboty – elastycz-

ność dzięki współpracy z człowiekiem. 

Robotyzacja w procesie budowy inte-

ligentnego środowiska produkcji. Wy-

starczy aplikacja, czyli zrobotyzowana 

automatyzacja procesów (RPA).

• Automatyzacja. Jakie czynności moż-

na i  warto automatyzować? Dobór 

i  elastyczność rozwiązań – rola do-

radcy. Korzyści z automatyzacji: czas, 

niezawodność i jakość przy relatywnie 

niskich kosztach. Hiperautomatyzacja 

– integracja i kompleksowość.

• Demonstratory, centra testowania, 

showroomy. Działania informacyjno-

-demonstracyjne, szkolenia i doradz-

two dla firm. Zobacz i przetestuj – jak 

technologie Przemysłu 4.0 działają 

w praktyce.

• Przemysł wobec rewolucji w  łańcu-

chach dostaw. Jak zaawansowane 

technologie cyfrowe mogą pomóc 

mniejszym firmom w  wykorzystaniu 

szans związanych ze zmianami w mo-

delach produkcji i logistyce dostaw.

• Przemysł 5.0 – czy to już ten czas? 

Technologie kognitywne, samouczące 

się maszyny. Idea głębokiej współpracę 

między robotami, maszynami i ludźmi. 

Industry 5.0 jako krok w kierunku ma-

sowej personalizacji produktów.

• Zarządzanie i kompetencje. Nie prze-

gap jutrzejszego trendu: postawy re-

aktywne i  proaktywne. Kompetencje 

pracowników fabryki przyszłości. Edu-

kacja dla Przemysłu 4.0. Jak skutecznie 

szkolić, motywować w dynamicznym 

otoczeniu. Nowa rola menedżera.



The Best of Industry 4.0. 
Konkurs na najciekawsze wdrożenie w ramach Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce. Zwycięskie pomysły  
zostaną nagrodzone podczas wieczornej Gali z udziałem gości konferencji.



Zapraszamy:
• kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami 

przemysłowymi i produkcyjnymi

• dyrektorów produkcji, managerów oraz 

pracowników wszelkich specjalizacji w fabrykach 

i zakładach produkcyjnych

• przedstawicieli firm specjalizujących się 

w robotyzacji i automatyzacji

• dostawców technologii dla Przemysłu 4.0

• firmy szkoleniowe i doradcze

• przedstawicieli instytucji wspierających rozwój 

technologiczny sektora przemysł

• dyrektorów i menedżerów IT reprezentujących 

sektor przemysłu i produkcji

• przedstawicieli instytucji finansujących 

inwestycje w Przemysł 4.0

• producentów maszyn oraz integratorów 

systemów

• służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Kiedy?
Spotkamy się w  czasie trzydniowego wydarzenia  
– Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi 
i  Technologii Obróbki TOOLEX 2022, które odbędą 
się 4-6 października w  Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach.



PTWP jest uznanym organizatorem wydarzeń – udział w nich wzięli m.in.:





Konferencje PTWP organizowane są z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu i komunikacji zwiększając 
zasięgi swojego przekazu, angażując większą liczbę uczestników, widzów i komentatorów. 



Organizator

Organizatorem Konferencji Nowy Przemysł 4.0 i Międzynarodowych Targów 

Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX jest Grupa PTWP.

Obecna na rynku od 27 lat Grupa PTWP jest uznanym organizatorem wyda-

rzeń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym, a także wydawcą 

szeregu branżowych i specjalistycznych portali, tj.: WNP.PL, PortalSamorza-

dowy.pl, PropertyNews.pl, Portalspozywczy.pl i PulsHR.pl. Doświadczony ze-

spół i zasięg medialny stoją za sukcesem każdego z projektów organizowa-

nych przez Grupę.
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0 Kontakt:

Grupa PTWP 

Międzynarodowe Centrum  

Kongresowe  

Plac Sławika i Antalla 1 

40-163 Katowice 

Współpraca:

Joanna Grabowska

Menedżer Magazynu Nowy Przemysł

joanna.grabowska@ptwp.pl

tel. +48 604 291 607

—

Rafał Sikora

Head of Tech, ICT & Start-ups

rafał.sikora@ptwp.pl

tel. +48 696 156 016

—

Agnieszka Miklas

Dyrektor Działu Expo

agnieszka.miklas@ptwp.pl

tel: +48 780 105 957


