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23. konference REOTRIB 2017 _Kvalita paliv a maziv= je již tradiční jarní
konference a bude se opět konat ve známém a zavedeném Hotelu Diana
v krásném prostředí předhůří Jeseníků. Každý rok se na této konferenci
setkávají pracovníci jak výrobních, tak i distribučních, uživatelských a servisních
firem. Neformální a přátelské prostředí konference dává příležitost pro odborné
diskuse i řešení technických a obchodních záležitostí.
Pozdní jarní termín již zaručuje hezké a teplé počasí, které umožňuje využít
i všechny sportovní a turistické aktivity, které nabízí Hotel Diana.
Zaměření
Konference je zaměřena na všechny oblasti spojené s výrobou, distribucí
a užitím paliv, maziv a ostatních ropných produktů. Témata konference zahrnují
např.:
$ Motorová paliva − biopaliva, alternativní paliva, fosilní paliva
$ Aktuální otázky spojené s používáním biopaliv a problematika životního
prostředí
$ Technické aspekty použití motorových paliv a biopaliv
$ Motorové, převodové a průmyslové mazací oleje a provozní kapaliny
$ Syntetické oleje a maziva
$ Biologicky odbouratelné mazací prostředky
$ Ekologické aspekty používání paliv, maziv a ropných výrobků
$ Praktické poznatky z provozování průmyslových olejů a kapalin
$ Testování paliv a maziv, metody měření
$ Monitorování a údržba tribosystémů, tribodiagnostika
Přednášky
Konference poskytuje možnost výměny zkušeností a odborných znalostí.
Současně je to fórum pro odbornou prezentaci Vašeho pracoviště či Vaší firmy.
V případě Vašeho zájmu o přednesení přednášky v délce max. 20 min. zašlete
e−mailem název Vaší přednášky, její autory a krátký abstrakt vystihující
tématiku přednášky v délce max. 250 slov na adresu pořadatele nebo
odborného garanta konference:
Ing. Jiří Hřivnáč, Reo Trade s.r.o., Opava; e−mail: hrivnac@reotrade.cz
Ing. Jaroslav „erný, CSc., TriboChem, Praha; e−mail: jc−tribochem@volny.cz
Autoři budou vyrozuměni o přijetí příspěvku. Pokyny k vypracování textu budou
uvedeny v přihlášce konference, která bude distribuovaná v březnu 2017.
Všechny přednesené příspěvky budou otištěny v konferenčních materiálech,
které obdrží všichni účastníci. Do programu budou zařazeny pouze odborné
přednášky; prezentační přednášky reklamního charakteru pouze po dohodě
s pořadatelem.

Důležitá data
Zaslání abstraktu přednášky
Vyrozumění o přijetí příspěvku
Zaslání úplného textu přednášky

do 6. března 2017
do 20. března 2017
do 10. dubna 2017

Organizace
Hotel Diana leží na okraji Velkých Losin, asi 10 km od Šumperka.
Ubytování a celodenní stravování bude zajištěno v Hotelu Diana.
Program
Odborný program bude probíhat formou plenárních přednášek uspořádaných do
tematických bloků − paliva, maziva, přístroje a analytické postupy. Rozsah
jednotlivých bloků bude určen počtem nabídnutých přednášek. Součástí
konference bude také společenský a odborně−diskuzní večer.
Odborný program bude probíhat především ve středu a ve čtvrtek. V pátek
dopoledne proběhne pro zájemce odborná exkurze na vybranou lokalitu
v blízkosti Velkých Losin. V tuto dobu také můžete využít služeb hotelu
a naplánovat si odborná či obchodní jednání s Vašimi partnery.
Reklamní stránka ve Sborníku konference
V rámci konference bude vytištěn sborník všech přednášek, které budou na
konferenci předneseny, v předpokládaném rozsahu 120 stránek. Při této
příležitosti Vám nabízíme možnost prezentace Vaší firmy formou reklamy ve
Sborníku přednášek. Počet výtisků Sborníku bude 100 ks.
Firemní stánek
V prostorách konference bude možné v oddělené místnosti instalovat firemní
stánky (stoly a vývěsní panely). V programu konference bude vyhrazen
dostatečný čas pro kontakt s Vašimi obchodními partnery a dalšími zájemci.
Pokud projevíte zájem o tyto či jiné formy prezentace Vaší firmy, kontaktujte,
prosím, pořadatele konference:
Ing. Jiří Hřivnáč, Reo Trade s.r.o., Krnovská 182, 747 07 Opava;
tel. 595 172 496, fax 595 172 498
Program a registrace
Další informace o konferenci Reotrib 2017 budou k dispozici v březnu 2017.
Aktuální informace je možné také nalézt na internetové adrese www.reotrib.cz
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