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Zarażamy pasją, poszerzamy horyzonty

Służby Utrzymania Ruchu w ujęciu TPM
11 grudnia 2013, Wrocław
godz. 11.00-15.00

Zapraszamy na spotkanie Klubu
TPM, którego ideą jest stworzenie
sieci praktyków, nawiązywanie
nowych kontaktów zawodowych
oraz wymiana doświadczeń.
Pierwsze spotkanie Klubu TPM
poświęcimy Służbom Utrzymania
Ruchu w ujęciu TPM.
W trakcie spotkania dyskutować
będziemy na temat roli, jaką pełni
w dzisiejszych czasach dział SUR
i jak na co dzień wygląda
współpraca Służb UR z zespołami
wdrożeniowymi.

ZAGADNIENIA JAKIE PORUSZYMY
PODCZAS SPOTKANIA:
- znaczenie Służb UR w
dzisiejszych czasach - koszt czy
zysk?
- rola Służb UR w procesie
implementacji TPM
- TPM - narzędzie, czy proces?
- TPM po polsku, czyli jak nie
należy wdrażać systemu TPM
- Jak połączyć TPM i SUR w spójną
całość?

Warunki i zasady działalności Klubu

PROGRAM SPOTKANIA:
1. Prezentacja prowadzona przez
trenera firmy WoMa Solution.
Podczas prezentacji przedstawimy
struktury UR oraz pokażemy, w jaki
sposób stworzyć strukturę, która
będzie idealnie pasować do
filozofii TPM. Poruszone zostaną
również mity związane z
wdrażaniem TPM oraz
wykorzystaniem SUR.
2. Dyskusja podsumowująca
prezentację. Pytania do
prowadzącego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
biuro@womasolution24.com

1. Członkostwo i udział w spotkaniach Klubu jest bezpłatne.
2. Spotkania organizowane są przez firmę WoMa Solution
3. Spotkania prowadzone są w formule „Praktycy dla praktyków”. Każde spotkanie
to case study z firmy produkcyjnej, dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania
oraz część warsztatowa prowadzona przez trenera firmy WoMa Solution.
4. Z uwagi na formę spotkania i ograniczoną liczbę miejsc możliwy jest udział tylko
1 reprezentanta firmy w spotkaniu Klubu.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc
o uczestnictwie w spotkaniu Klubu TPM
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu Klubu jest przesłanie zgłoszenia mailem.
6. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb
organizacyjnych i marketingowych.
7. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Dołącz do nas!
WoMa Solution Wojciech Mączyński
ul. Arkadia 8; Nowa Sól 67-100
tel. +48 68 41 41 582; fax: +48 68 41 41 583
email: biuro@womasolution24.com

