
 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Wydarzenie, Nowa lokalizacja

ITC i FLIR Systems mają przyjemność zaprosić termografistów 
oraz każdą zainteresowaną osobę do grona uczestników ITC User 
Conference, która odbywać się będzie w Sztokholmie w Szwecji  
w dniach 29-30 października 2014 roku.

ITC User Conference ma nowy adres i dedykowana jest szerszej 
publiczności, stanie się miejscem spotkań dla profesjonalnych 
techników, inżynierów, naukowców i użytkowników wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomiarowego w podczerwieni. Konferencja obejmie 
fizykę podczerwieni i zastosowania w różnych dziedzinach, od kontroli 
instalacji elektrycznych, przeglądów budowlanych,  
rozwiązań automatyki przemysłowej do zastosowań obrazowych 
badań nieniszczących i innych zaawansowanych badań.

Udział będzie liczony jako odnowienie i/lub recertyfikacja  
Twojego ITC Level 1 i ITC Level 2.

Głównym językiem konferencji będzie angielski. Spodziewamy się 
wiele prezentacji w języku francuskim, niemieckim, włoski  
i hiszpańskim.

Opłata konferencyjna wynosi 229 euro.
w tej cenie sa zawarte: powitana kawa, zwiedzanie fabryki, przejazd 
autobusem i kolacja w środę, materiały konferencyjne,  
certyfikat uczestnictwa, obiad i poczęstunek w czwartek.

Rejestracja do 1 sierpnia pozwoli odniżyć oplatę do 199 euro. 
Należy pamiętać, że podróż i nocleg nie są wliczone w cenę.

Rejestracja on-line

Aby uzyskać więcej informacji i mieć dostęp do aktualnego programu,
zarejestrować się, należy wejść na stronę  www.infraredforum.eu

Jeśli jesteś zainteresowany wystąpieniem w czasie konferencji prosimy 
o e-mail na adres: SE@irtraining.eu

 Czekamy na Ciebie w Szwecji!

Program ITC User Conference

środa, 29 października 2014 

• rejestracja w FLIR Systems AB (od 13:00 do 17:00)

• kawa powitalna z prezentacji produktu, zwiedzanie fabryki

• przejazd do hotelu

• kolacja

czwartek, 30 października 2014

• rejestracja (od  08:30 do 9:00)

• powitanie

• prezentacje i warsztaty w wielu językach

• podsumowanie i wnioski (ok. 16:00)

User Conference

Osoba kontaktowa

ITC EMEA
FLIR Systems AB
Christiane Buchgeister
+46 8 753 2755
SE@irtraining.eu or training@fir.se



Kiedy
29-30 października 2014 roku.

Gdzie
Fabryka FLIR Systems AB Täby, Szwecja
Clarion Sign Hotel Sztokholm, Szwecja

Opłata konferencyjna
229 euro bez VAT. 
VAT (ulgowy: 199 netto dla zarestrowanych przed 1 sierpnia 2014 r., 
dla studentów, członków stowarzyszenia termografii itp. - konieczna 
weryfikacja).
Opłata zawiera: powitania kawa, zwiedzanie fabryki, dojazd i kolacja 
w środę, materiały konferencyjne, obiad i napoje w czwartek.

Rejestracja
Aby uzyskać więcej informacji oraz uzyskać dostęp do aktualnego 
programu, należy zarejestrować się na stronie www.infraredforum.eu  
lub wysłać e-mail na SE@irtraining.eu.

Jak dojechać
W Sztokholmie są trzy lotniska, z czego Arlanda i Bromma  
są najbliżej Täby. 
FLIR Systems w Täby położony jest 20 km na północny-wschód od 
centrum Sztokholmu. Z lotniska najłatwiej dojechać taksówką.
Clarion Sign Hotel znajduje się w centrum Sztokholmu w sąsiedztwie 
dworca Centralnego i Arlanda Express.
Z/do lotniska Arlanda kursuje pociąg.  
Zarówno z Bromma jak i Arlanda kursują autobusy wahadłowe  
(„Flygbussarna”), które dowiozą Cię do centrum miasta.

Więcej informacji na temat środków transportu i lokalizacji znajdziesz 
tutaj:
https://www.arlandaexpress.com/ 
http://www.fygbussarna.se/en 
http://sl.se/en/
http://www.clarionsign.com/english.aspx

Zakwaterowanie
Do 10 sierpnia 2014 r., uczestnicy konferencji mogą zarezerwować po-
koje w Clarion Sign Hotel w specjalnej cenie (ilość miejsc ograniczona).
Szczegółowe informacje otrzymasz po rejestracji i dokonaniu płatności.

Pytania?
Zapraszamy do kontaktu z najbliższym przedstawicielem ITC lub za 
pomocą e-mail: SE@irtraining.eu

Organizatorzy
ITC User Conference jest organizowana przez ITC przy wsparciu firmy 
FLIR Systems.

ITC EMEA

Phone: +46 8 753 27 55
e-mail: info@irtraining.eu


