
Formularz zgłoszeniowy
Odeślij faksem 61 8 950 951, pocztą, mailem 11st@strima.com lub wypełnij formularz na strima.com do 13.10.2017.

Organizator Strima Sp. z o.o.

Miejsce  Swadzim, k/Poznania, ul. Poznańska 54

Termin  19 – 21.10.2017, codziennie 900 – 1700

Kontakt   61 8 950 950

Opiekun projektu  Sylwia Lesinska

Mail   11st@strima.com

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez firmę Strima Sp z o.o. w celach 
promocji i marketingu, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oświadczam, iż wiem o moim prawie do wglądu 
i poprawiania moich danych osobowych. data, imię i nazwisko, czytelny podpis

imię i nazwisko

funkcja w firmie

nazwa firmy

adres

tel.

e-mail

adres

NIP

Podczas 11. Święta Techniki dowiesz się jak zautomatyzować proces 
produkcji. Zaznacz prezentacje, które interesują Cię najbardziej – nasi 
specjaliści dołożą wszelkich starań, żeby przekazać swoją wiedzę dotyczącą 
specjalistycznych urządzeń.

PREZENTACJE czwartek 
19.10.2017

piątek 
20.10.2017

sobota 
21.10.2017

godz.: 1000 i 1300

ZOJE – profesjonalne maszyny 
do patternu
JEMA – urządzenia do cięcia 
taśm i etykiet 
BATTISTELLA – specjalistyczny 
sprzęt do prasowania koszul

godz.: 1130 i 1430

TEXI – ploter frezujący

CAD AUDACES – system 
komputerowego 
przygotowania produkcji

TEXI – Szkoła Haftu

Lagowarka OSHIMA 
Cutter TAKATORI
Prezentacje będą prowadzone w języku polskim.

Uczestnictwo w 11. Święcie Techniki i prezentacjach jest bezpłatne.
Zgłoszenie ważne dla jednej osoby.

Zgłoszenie umożliwi nam lepszą obsługę Twojej wizyty.

Zapraszamy:
Producentów odzieży, tapicerki i automotive, 
kaletników, pralników i miłośników szycia.

19 – 21.10.2017, godz. 900 – 1700

Swadzim, k/Poznania, ul. Poznańska 54

czwartek 
19.10.2017

piątek 
20.10.2017

sobota 
21.10.2017

Konkurs „MUZYKA MASZYN”
Wybieramy najlepsze „Ucho branży”.
Powalcz o 10% rabatu.

Po dniu pełnym branżowych prezentacji, zapraszamy Państwa do spędzenia wieczoru 
trenując grę w golfa pod okiem instruktora. 
W jakim dniu jesteś zainteresowany/na wzięciem udziału w  „Wieczorze Golfowym STRIMA”:

„Wieczór golfowy STRIMA”

W jakim dniu jesteś zainteresowany/na wzięciem udziału w konkursie:

Lubisz rywalizację? Z zamkniętymi oczami rozróżnisz dźwięk pracującej 
stebnówki od guzikarki? Ten konkurs jest dla Ciebie! Oprócz dobrej zabawy 
gwarantujemy rabat dla uczestników do 10%.

Konkurs “Muzyka Maszyn“ będzie odbywać się codziennie o godzinach: 1130, 1430. 

czwartek 
19.10.2017

piątek 
20.10.2017

sobota 
21.10.2017


