
м е ж д у н а р о д н а  к о н ф е р е н ц и я  
„ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ЕРАТА НА „УМНИТЕ МАШИНИ“
04 .- 05 .1 0. 201 9 ,  ХИСАРЯ

Каним Ви да се включите в конференцията „Интелигентни и устойчиви решения за предприятието 
на бъдещето в ерата на „умните машини“. 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Конференцията се организира за втори път от Haycad Infotech, Dassault Systemes и Automotive 
Cluster Bulgaria. Тя е посветена на иновативни софтуерни решения за R&D и производствени 
дейности в транспортната индустрия. Очаква се събитието да събере голям брой мениджъри от 
водещи компании в България.

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Днес индустриалните компании срещат множество предизвикателства в опит да повишат 
конкурентността си на световния пазар. Разработването на глобални продукти и разнообразните 
производствени мрежи изискват всяка задача да бъде разпределена там, където би могла да се 
изпълни по най-ефективния начин. В допълнение на това разработването на все по-интелигентни 
продукти и натрупването на опит, както и напредъкът ни като глобален екип, се превръща в основна 
задача, за да запазим позициите си пред конкурентите.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

С участието си във второто издание на събитието ще разберете как стратегията 3DEXPERIENCE 
за нов „индустриален ренесанс“ ще помогне на компанията Ви да преодолее ключовите 
предизвикателства на индустрията днес. Презентацията и демонстрациите ще бъдат проведени от 
експертите на Dassault Systemes с участието на технически мениджъри и управляващи директори 
на компании от България. Те ще покажат новите възможности, които модерните софтуерни решения 
предоставят за увеличаване на ефективността в продуктовите разработки и в производствените 
дейности и ще вдъхнови бизнеса Ви с нови идеи.

КЪДЕ И КОГА

Конференцията ще започне привечер на 4 октомври и ще завърши на 5 октомври. За втори път 
домакин ще бъде Хисаря, красив курортен град в област Пловдив.
(https://www.bulgariatravel.org/en/article/details/73/Hisarya#map=6/42.750/25.380)

Очаквайте допълнителна информация и подробна програма в близките дни.  
Може да се свържете с нашия екип на katya.staykova@haycad-infotech.bg и на тел. 0886 300 333.
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