
 



 

 

 

Cílem konference je poskytnout široký záběr znalostí tak, aby zodpovězení otázky, proč děláme věci zrovna 

takto, vedlo k zefektivnění výroby a bylo dosaženo vyšších zisků. 

Problematika zpracování plastů vstřikováním je velmi široká, a proto je nutné, aby všichni zúčastnění v řetězci 
výroby měli znalosti jak o předchozí, tak i následné etapě výroby. Znalost toho, jak zrovna moje práce ovlivňuje 
následné postupy, pomáhá snižovat náklady a zlepšuje konkurenceschopnost firem na globálním trhu. 
I z tohoto důvodu je konference pořádána jako multioborová. Zaměřuje se na komplexní problematiku vstřikování 
plastů a to od konstrukce výlisku přes cenový návrh, výrobu formy, až po vstřikování a údržbu formy. 

Jsme rádi, že Vám firma SVOBODA může již devátý rok přinášet nejnovější informace z této oblasti 
a pořádat multioborové odborné konference se zaměřením na specialisty a technické pracovníky. 

➢ Pestrá nabídka přednášek reaguje na specifické potřeby pracovníků v plastikářském sektoru. 

➢ Moderní poznatky z různých oborů dávají firmám konkurenční výhodu a také umožňují lepší 

využití znalostí jejich pracovníků.  

➢ Široký přehled o novinkách na trhu získaný na konferenci napomáhá firmám efektivněji 

reagovat na výzvy trhu. 

➢ Nové kontakty jsou vedle novinek z oboru cenným přínosem pro vedoucí pracovníky i pro 

obchodní zástupce jednotlivých firem.  

➢ Příjemné prostředí klimatizovaného hotelu Maximus Resort nabízí zvláštní prostory pro 

prezentaci firem a přednášejících i pro diskusi účastníků.   

 

Zvednutí efektivity a minimalizace zmetkovitosti při vstřikování plastů 

 

 

VŠICHNI ÚČASTNÍCI DOSTANOU PO KONFERENCI POTVRZENÍ O ABSOLVOVANÉM VZDĚLÁVACÍM KURZU. 



TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE: 

 
Termín:  středa 16. května – čtvrtek 17. května 2018 
 
Registrace:  v úterý 15. května od 18:00 
  ve středu 16. května od 7:30 do 8:50 
 
Místo: Hotel Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno  

zde najdete odkaz na mapu s možností naplánovat si trasu cesty 
 

CENA KONFERENCE: 

1 osoba ........................................................ 2.300,-Kč/osoba 
3 a více osob z jedné firmy ......................... 5% sleva 
Ceny za konferenci jsou uvedeny bez DPH. 
Zálohová faktura s platebními údaji Vám bude zaslána po přihlášení konkrétního počtu osob se jmenným seznamem a podpisy. 

 
UBYTOVÁNÍ: 

V tuto chvíli jsou k dispozici pokoje v následujících variantách: 

4* DLX sgl 4* pokoj Del pro jednu osobu 2000,-Kč/pokoj/noc  

4* DLX dbl 4* pokoj Del pro dvě osoby 2250,-Kč/pokoj/noc  

4* DLX Plus sgl 4* pokoj Del plus pro jednu osobu 2300,-Kč/pokoj/noc 

4* DLX Plus dbl 4* pokoj Del plus pro dvě osoby 2550,-Kč/pokoj/noc 

4* Suite sgl 4* pokoj Suite pro jednu osobu 3100,-Kč/pokoj/noc  

4* Suite dbl 4* pokoj Suite pro dvě osoby 3350,-Kč/pokoj/noc 

4* Exec Suit 4* Executive Suite pro 4 osoby 5000,-Kč/pokoj/noc  

3* ECO sgl 3* pokoj Eco pro jednu osobu 1900,-Kč/pokoj/noc 

3* ECO dbl 3* pokoj Eco pro dvě osoby 2100,-Kč/pokoj/noc  

3* ECO trp 3* Economy tripl pro tři osoby 2900,-Kč/pokoj/noc  
Uvedené ceny jsou za celý pokoj včetně DPH. 
 
 

PRO ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ PROSÍM KONTAKTUJTE PŘÍMO HOTEL MAXIMUS RESORT  

email: rezervace@maximus-resort.cz 
telefon: +420 546 221 035 
 
Při rezervaci v hotelu Maximus Resort uveďte, že jste účastníky konference Plasty a Formy 2018. 
Rezervaci je nutné provést do 13. dubna 2018. 
Bližší informace o způsobu úhrady následně obdržíte e-mailem přímo od pracovníků recepce hotelu 
Maximus Resort. 
 
Strava i občerstvení v průběhu konference jsou zajištěny.  
Jejich cena je již zahrnuta v konferenčním poplatku. 
 
V případě stravovacích omezení (cukrovka, celiakie, intolerance na jiné alergeny) je možné zajistit 
dietní stravu. Informujte nás prosím v poznámce. 
 
Přihlášky přijímáme nejpozději do 10. dubna 2018. 
Prosíme o úhradu účastnického poplatku do 13. dubna 2018. 
Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací. 
 

Věříme, že Vás tato konference zaujme, a těšíme se na setkání s Vámi. 
 
 

Za pořadatelský tým se na setkání těší  
Lubomír Zeman a Jan Svoboda 

http://www.maximus-resort.cz/kontakt-hotel-maximus-resort-brno/


PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI FORMY 2018 

 
FIRMA: …………………………………………………………………………………………………………... 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE (IČO, DIČ, ADRESA): ……………………………………………………………………….. 
 
POČET OSOB: …………………………………………………………. 
KONTAKTNÍ OSOBA: …………………………………………………… 
TEL.: …………………………………………………………………… 
EMAIL: …………………………………………………………………. 
 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 1: ……………………………………………………  PODPIS:………………………………. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 2: ……………………………………………………  PODPIS:………………………………. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 3: ……………………………………………………  PODPIS:………………………………. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 4: ……………………………………………………  PODPIS:………………………………. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 5: ……………………………………………………  PODPIS:………………………………. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 6: ……………………………………………………  PODPIS:………………………………. 
 
 
 

Vyplněnou přihlášku pošlete na email: dvorakova@jansvoboda.cz 
 
Po přijetí přihlášky Vám vystavíme zálohovou fakturu, po jejímž zaplacení od nás obdržíte daňový 
doklad. 
POZOR! Po zkušenostech z předešlých let bude přihláška potvrzena a akceptována až po zaplacení účastnického poplatku. 

 

Každý účastník obdrží sborník z konference. 
Další sborníky je možné objednat za cenu 400 Kč/ks.  
V případě zájmu prosíme, uveďte počet do přihlášky. 
 

 

 

 

 

Přihláškou na konferenci berete na vědomí, že pořadatel konference (společnost Jan Svoboda s.r.o.) 
bude zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v této přihlášce za účelem organizace konference a 
Vaší účasti. Současně přihláškou na konferenci berete na vědomí, že nedílnou součástí konference 
je i její on-line přenos a veřejně dostupný videozáznam celé konference. Z konference tedy budou 
pořizovány zvukové a obrazové záznamy, na nichž můžete být zachycen/a.  Tyto záznamy mohou 
být zveřejněny na webu a budou přístupné veřejnosti za účelem prohlubováni informovanosti o dané 
problematice a podání informace o průběhu celé konference.  
 
Bližší informace o zpracování osobních údajů můžete nalézt v zásadách osobních údajů na 
stránkách naší společnosti. 
 
 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE UBYTOVÁNÍ SI ÚČASTNÍCI ZAJIŠŤUJÍ SAMI PŘÍMO NA HOTELOVÉ RECEPCI HOTELU 

MAXIMUS RESORT (EMAIL: REZERVACE@MAXIMUS-RESORT.CZ, TEL.: +420 546 221 035). 
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