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Програма / Agenda: Индустриалните предприятия в ерата на
„умните машини“ Manufacturing in the Age of Experience

ПРОГРАМА / AGENDA:
04.10
18:00h– Посрещане и регистрация. Вечеря за всички гости на конференцията / Welcome and get
together + dinner all together
05.10
1. 9:00h– България– новата дестинация за инвестиции в сферата на автомобилостроенето–
предимства, предизвикателства, реалности– Любомир Станиславов– председател на
Автомобилен клъстър България– / Bulgaria– the new location for investments for automotive companies– advantages, challenges, realities- Mr. Ljubomir Stanislavov– CEO Automotive Cluster Bulgaria
2. 9:15h– Стратегия и решения на Dassault Systemes за Югоизточна Европа насочени към
производствени предприятия– Ели Бойкис– регионален мениджър на Дасо Системс/ Regional
strategy of Dassault Systemes for the region of the Balkans with main focus on manufacturing companies Eli Boichis, regional manager of Dassault Systemes
3. 9:30h– Производство на физически продукти в ерата на Дигиталната икономика– визия и
решения на Dassault Systemes – Филип Минез– Дасо Системс/ / Manufacturing of physical products
in the era of the Digital Economy– vision and portfolio of Dassault Systemes– Philippe Minez- Dassault
Systemes
4. 10:00h– Гъвкави, скалируеми решения в помощ на Дигиталната трансформация на
производствените процеси –Адриано Гарела– Дасо Системс/ / Agile and scalable solutions for
Digital transformation of manufacting operation processes– Adriano Garella, Dassault Systemes
5. 10:45h– Кафе пауза / Coffee break
6. 11:20h– Дигитализацията в производството изисква нови познания и опит– Пламен Панчев
– Тракия индустриална зона / The Digital manufacturing requires new education methods and skills–
Plamen Panchev– Trakia Industrial zone
6. 11:40h– Съчетаване на развойна дейност и производствени процеси в условията на пълна
оперативна софтуерна съвместимост – д-р Серкан Бодуроглу– Одело България / Combination of
engineering and manufacturing operations in a fully integrated software environment– Dr. Sercan
Boduroglu– Odelo Bulgaria
7. 12:00h– Откриване на нови прозводствени мощности за производство на инструментална
екипировка– защо бе необходим на нашата индустрия? / Opening of a new plant for the
manufacting of mold tooling equipment– why it was necessery for the industry in Bulgaria– Krasen
Krastev– Mecalit Bulgaria
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8. 12:20h– Практическа употреба на 3DExperience в разработката и прототипирането на
безпилотен товарен самолет– Любомир Герасимов– фирма Дронамикс/ Application of
3DEXPERIENCE under real industrial conditions for the engineering and prototyping of a drone for
transptation purposes - Lyubomir Gerasimov, Dronamics Ltd.
9. 12:40h– 3DEXPERIENCE и DELMIA– иновативни подходи и софтуерни апликации в помощ
на трансформацията на бизнес процесите в производството – Филип Минез и Адриано Гарела,
Дасо Системс/ , / 3DEXPERIENCE and DELMIA– an innovative approach and software applications for
the realization of the transformation of the business processes in the manufacturing, Philippe Minez and
Adriano Garella, Dassault Systemes
10. 13:15h– Край на конференцията / End of the conference
11. 13:15h– Обяд / lunch
12. 14:00h– Съпровождаща програма / Free time activities
Съпровождащата програма предлага различен тип занимания за нашите гости и техните половинки
в следобедните часове. Ще се разделим на две групи. За любителите на природата и историята
предлагаме разходка и запознаване със забележителностите на гр. Хисаря и неговата история
датираща от римски времена. За любителите на добрия вкус предлагаме посещение във винарна и
дегустация на вкусни вина от региона. / The free time program offers a different type of activity for our
guests and their partners in the afternoon. We will split into two groups. For the fans of nature and history
we offer a chance to experience the city of Hisarya with its roots since the times of the Roman empire. For
the lovers of the good taste and the Bulgarian wines, we suggest you to join the visit in one beautiful
winery with tasty wines.

Нощувка на 05.10 / Second night in Spa hotel Hisarja on the 05.10
Всички гости на конференцията, които желаят да се възползват от възможностите, които предлага
Хотел Спа Хисар, могат да резервират и втора нощувка за себе си и своето семейство.
Организаторите не поемат разходите на втората нощувка.
All particpants, who would like to stay a second night with family in Spa hotel Hisarja can contact directly
the hotel to ask for a reservation. The organizer is not convering the cost for the stay during the second
night.

Контакти / Contacts
Ако имате въпроси свързани с програмата, пишете ни на ел. поща:
katya.staykova@haycad-infotech.bg или ни позвънете на тел.
0886 300333
In case of questions regarding the agenda and the accommodation, do not
hesitate to contact us at: katya.staykova@haycad-infotech.bg or
0886 300333

