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Az Electrosub Konferencia és Kiállítás, az idén szeptember 28-30. között fogadja látogatóit a Lurdy  
Ház Konferencia és Rendezvényközpontjában. Hosszú idő után ez lesz az első üzleti és szakmai  
esemény az iparban, amit élőben bonyolítanak. A rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy a cégek 
beszerzési döntéseik előkészítéséhez hasznos információkat gyűjtsenek és üzleti tárgyalásokat folytassanak. 
 
A kiállításhoz kapcsolódó konferencián számos neves magyar és külföldi előadó szerepel, a nyitó előadást 
Dr. Charaf Hassan dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, - BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar - tartja.  
 A prezentációk sok újdonsággal, érdekeséggel, hasznos ismerettel szolgálnak. 
A kiállításon  aranyszponzorként vesz részt az Endrich Bauelemente GmbH, az elektronikai alkatrészek és 
szenzorok disztribútora, az M2Mcom és SIMCom kínai székhelyű világcég, amely az IoT megoldások széles 
tárházát kínálja, a Redel Elektronika Kft., a most 75 éves fennállását ünneplő LEMO magyar leányvállalata 
és gyártóközpontja, ezüst szponzorként jelen lesz az LLP Group, akik nemcsak Magyarországon, de az 
amerikai földrészen és szerte Európában az Ipar 4.0 fejlesztések szolgálatában állnak, ezüst szponzor a Vitec 
Power GmbH osztrák cég,  Kelet és Közép-Európa vezető tápegységszállítója, a Gestlabs srl., a labor és 
designe szervízek, valamint a software engineering piacvezetője Olaszországban, bronz szponzor  a Kardex-
Remstar a hatékony raktározási rendszerek szállítója,  az OnRobot Kft., amely cég  előremutató fogó- és 
érzékelőrendszereikkel új lehetőségeket tárnak fel az automatizálási feladatok terén. 
A konferencia előadásokat és azok rövid tartalmát itt tekintheti meg: 
 

Konferencia előadások 
 
Ingyenes belépőért, ami a kiállításra és a konferenciára egyaránt érvényes itt regisztrálhat: 
 

 látogatói regisztráció 
 
A gazdaság újra indul, jelentős források állnak a cégek rendelkezésre, amit hatékonyan és hasznosan 

szeretnének elkölteni. Az Electrosub iránt élénk az érdeklődés. Az esemény kiváló lehetőséget nyújt az 

üzletkötéshez, kapcsolatteremtéshez. Használja ki a kiállítás előnyeit és egyediségét , a konferencia 

előadásain keresztül frissítse ismereteit, legyen részese Ön is a szakmai találkozónak! 

Szakemberek és megoldások szemtől szembe … hangzik a jelmondat, ami nemcsak egy szlogen, hanem a 

rendezvény tudatos filozófiája. Az Electrosub Önt is várja, találkozzunk szeptemberben a Lurdy Házban!  

 

www.electrosub.com 
 

 

 

 

 

 

https://electrosub.com/konferencia-program/
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