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ASOCIAŢIA TEHNICĂ DE TURNĂTORIE DIN
ROMÂNIA
şi
SATURN ALBA IULIA
Organizează

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE
TURNĂTORIE
ŞI EXPOZIŢIE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Ediția 23
22 - 24 Iunie 2016, ALBA IULIA, ROMÂNIA

INVITATIE
Leagan de istorie şi simbol al marii uniri, Alba Iulia, va fi gazda celei de a
23-a Conferinţă Natională de Turnatorie, eveniment organizat de catre
ATTR - Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România impreuna cu Saturn
Alba Iulia..
Conferinta se va desfaşura in perioada 22-24 iunie şi va reuni specialisti
din ţara şi strainatate, implicati in mod direct sau indirect in fabricaţia de
piese turnate din Romania.
Pe parcursul celor doua zile şi jumatate specialiştii în procese metalurgice
şi furnizorii de materii prime, echipamente şi tehnologii avansate vor
prezenta cele mai noi realizări în industria mondială de turnatorie,
tendinţele şi perspectivele acestui sector industrial ce trece prin
transformări structurale importante.
Ca şi în ediţiile precedente, firmele româneşti şi străine vor prezenta
produse şi tehnologii performante, ce pot contribui la ridicarea nivelului de
competitivitate a turnatoriilor din ţara noastră.
Din programul conferinței :

Prezentarea de lucrări tehnico-economice în plenul conferinţei, de
către specialişti români şi străini;

Prezentări de firme interesate de fabricaţia de piese turnate (în
special pentru export), într-un spaţiu special amenajat;

Organizarea de întâlniri de afaceri, cu participarea specialiştilor
firmelor româneşti şi străine;

Distribuirea de material tehnic şi promoţional;

Prezentarea producției de piese turnate din România în anul 2015

COSTURI PARTICIPARE
[In lei, la cursul BNR din ziua efectuării plaţii]
 Taxa individuală de participare:
180 EUR
(30% discount pentru participanții români: 125 EUR)
 Prezentare lucrări în Plenul Conferinței / Poster:
- cu caracter tehnico-științific:
fără taxă
- cu caracter promoțional/comercial :
150 EUR / lucrare


Expoziţie: - Standuri (min. 6m2) :
- Poster :

50 EUR / m2
50 EUR



Distribuire de material promoţional:
- în Mapa Conferinţei :
- direct la participanţi :

50 EUR / material
50 EUR / material




Prezentare companie în sală special destinată: 300 EUR / ora
Transport, cazare, întreţinere: în sarcina participanţilor

INFORMAțII:
Președinte:
Dr.-Ing. Ion Alexandru Băcanu
Tel & Fax: +40 21 3200172; 3203278
e-mail: ibacanu@huettenes-albertus.ro

Vicepreședinte:
Ing. Petre Nistor
Tel: +40745651587
e-mail: petre-nistor@saturn-alba.ro

Secretar Executiv:
Dr.ing. Carmen Dumitru
Tel: +40723816842
e-mail: office@foundry-attr.ro
carmen@uttis.ro

