
 
Save the date!
Już niebawem, bo 20-22 września 2022 r. rozpoczną się XXIV Międzynarodowe Targi
Technologii dla Odlewnictwa METAL, które będą wyjątkową okazją by spotkać się z
ekspertami abas Business Solutions Poland. Zapraszamy na wydarzenie do Kieleckiego
Ośrodka Wystawienniczego.

Jedyna  taka okazja...
by poznać nas bliżej! Właśnie podczas tych targów zaprezentujemy najnowsze rozwiązanie,
nagrodzone Symbolem Innowacyjności, z którego z powodzeniem korzystają firmy
produkcyjne usprawniając kluczowe procesy i poprawiając rentowność produkcji.

1 event, 2 odsłony, mnóstwo możliwości
Targi Metal od lat stanowią okazję do zapoznania się z szeroką gamą produktów dla firm
produkcyjnych. Naszą misją jest tworzenie rozwiązań, dzięki którym klienci poprawili
wydajność produkcji, zyskali kontrolę nad kosztami i zwiększyli rentowność. Podczas
tegorocznej, wrześniowej edycji Targów Metal chcemy to zaprezentować w 2 odsłonach:
 
1) Podczas konferencji, która odbędzie się 21 września o 11:00 w Speech Arena E-4, opowiemy
o tym jak w praktyce wygląda cyfryzacja w firmach produkcyjnych i jak zoptymalizować
kluczowe procesy biznesowe. Ponadto nasz Gość Specjalny Pan Wojciech Kwilosz, Dyrektor
Produkcji w Odlewnie Polskie S.A. opowie o wyzwaniach w obszarze produkcji, celach
biznesowych wdrożenia nowego systemu abas ERP, automatyzacji i sposobie na utrzymanie
kontroli nad kluczowymi wskaźnikami. Zapraszamy!
 
2) Podczas indywidualnych konsultacji z ekspertem. Na naszym stoisku nr E-79 od wtorku do
czwartku wykwalifikowani konsultanci z wieloletnim doświadczeniem, będą podpowiadać jak
można usprawnić najważniejsze procesy w firmie. Przyjdź i zobacz na żywo jak działa abas
ERP, jakie są możliwości indywidualizacji i poznaj najważniejsze elementy w poszczególnych
obszarach funkcjonalnych, które usprawnią Twoje procesy produkcyjne i poprawią rentowność.

https://www.google.com/maps/place/Targi+Kielce/@50.8989729,20.5863627,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47182867ce5d3771:0xa2d4c32f49623109!8m2!3d50.8989729!4d20.5885514?shorturl=1


Zarezerwuj miejsce Umów się na spotkanie

6 powodów dla których warto!

Konferencja Konsultacje F2F

Dowiesz się na czym w praktyce
polega cyfryzacja produkcji 
w branży metalurgicznej.

Posłuchasz Case Study Odlewnie
Polskie o poprawie procesów
produkcyjnych dzięki abas ERP.

Poznasz sprawdzony sposób na
zoptymalizowanie 8 kluczowych
obszarów w produkcji.

Porozmawiaj face-to-face z ekspertem,
który doradzi Ci jak zoptymalizować
kluczowe procesy w firmie.

Zobacz na żywo jak działa abas ERP 
- nr 1 dla produkcji.

Dowiesz się na czym polega sekret
specjalnie stworzonego modułu
dedykowanego dla branży odlewniczej,
obróbki metalu i producentów
elementów metalowych.

Przyjdź na jedyną taką konferencję:
"Cyfryzacja produkcji w branży
metalurgicznej. Case study abas ERP w
Odlewnie Polskie S.A."

Skorzystaj z wyjątkowej okazji, 
zarezerwuj czas i umów się 
na konsultacje już teraz.

Kiedy: 20-22 września 2022 r.
Gdzie: Stoisko E-79
W hali E Kieleckiego Ośrodka
Wystawienniczego.

Kiedy: 21 września o godz. 11:00
Gdzie: Speech Arena E-4
W hali E Kieleckiego Ośrodka
Wystawienniczego.

Nie przegap szansy

Na konsultacje 'face-2-face' z ekspertem zapraszamy od 20 do 22 września na stoisko E-79,
a na konferencję 21 września na godz. 11:00 do Speech Arena E-04 w Hali E Kieleckiego
Ośrodka Wystawienniczego. By mieć pewność spotkania zarezerwuj czas i umów się z nami
klikając w powyższy przycisk.

mailto:agnieszka.wartalska@abas-poland.com
mailto:agnieszka.wartalska@abas-poland.com


Zobacz także

Tutaj nas znajdziesz
Sprawdź na mapce jak do nas trafić:

Grupa PGO
wybiera abas ERP

PROTEC o 5 latach z
abas ERP

" (...) taka elastyczność daje abas ERP
przewagę nad dotychczas
wykorzystywanymi systemami (...)"

Rozmowa o celach biznesowych i
zmianach wprowadzonych dzięki
systemowi abas ERP (...)

Umów spotkanie z abas na Targach METAL

Nowoczesne oprogramowanie abas ERP to zwinne i elastyczne komponenty, z pomocą których możesz optymalizować swoje codzienne
procesy biznesowe, wspierać Twój zespół oraz zwiększyć efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o
kierownictwo, sprzedaż, produkcję, zakupy, magazyn, serwis, controlling czy rachunkowość - system abas ERP to rozwiązanie kompletne, w
pełni zintegrowane, udostępniające każdemu pracownikowi dokładnie te funkcje i informacje, które są mu potrzebne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

https://www.abas-poland.com/news/grupa-pgo-najwieksza-grupa-przemyslowa-wyspecjalizowana-w-produkcji-odlewow-i-odkuwek-w-0
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https://www.abas-poland.com/news/dla-protec-z-abas-erp-sky-is-the-limit?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--ACwifxoO_TaD0dBXewH3J1X5wes1b-zdpn8PrG1vsaol5Vm38q9sw5cGVXWO-FmRa4tJk5IFFVTye3En8tFAMIYRbgTp40PPKd9P7lgVeyB76ogI&_hsmi=2
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