
ElectroSub,kimagaslóan gazdag konferencia program 

Az idén októberben 11-13 -a között megrendezendő ElectroSub az 

elektronikai ipar kiemelkedő eseménye lesz. A fókuszban egy 3 napos szakmai 

konferencia áll, aminek programjához hasonló még nem volt 

Magyarországon. A rendkívül gazdag, 54 prezentációt magába foglaló 

program előadói között számos magyar és külföldi, többek között amerikai, 

japán, német szaktekintély előadása lesz hallható, az angol nyelvű 

prezentációk tolmácsolással. A konferenciához kiállítás kapcsolódik, eddig 60 

kiállító jelentkezését regisztráltuk. A rendezvény immár 22 szponzorral 

büszkélkedhet, akik nemcsak konferencia előadók, de egyben kiállítók is. 

Bővebb információ és az előadások listája a rendezvény weboldalán már 

olvasható: www.electrosub.hu   

A szakmai programok két fontos szekcióban zajlanak, ezekhez társulnak az egyébként szintén nagyon 
jelentős peremterületek előadásai. A hallgatóknak el kell dönteni, hogy inkább a konstrukcióban, 
fejlesztésben érdekeltek, vagy a gyártásban, persze némi szakmai áthallás mindenképpen van.  

Magyarország híres elektronikai gyártástechnológiája színvonaláról, amit a rendszerváltást követő új 
ipar betelepítése (nagyrészt multinacionális cégek) alapozott meg, de a kicsik sem maradhatnak le, 
hiszen részint önálló tevékenységük, részint a beszállítói minőség színvonalának tartásához „high 
tech” gépekre és technológiára van szükség. Kiállítóink lesznek a vezető nagy gyártóeszközök hazai 
forgalmazói és külföldi gyártói, a beültetés és a forrasztás technika nagymesterei, valamint a 
kiegészítő berendezések, kellékanyagok szállítói. Ezek igazodnak a hazai igényekhez, a nagy 
multinacionális gyártótól a kis, akár néhányszor 10 fős hazai cégekig. Öröm számunkra, hogy az IPC 
kiemelten szponzorálja a technológiát, segítve a kis magyar vállalkozásokat, amelyek jó reménnyel 
indulhatnak világpiaci megmérettetésen. A technológia kellemes, és eddig kisebb jelentőségűnek 
tulajdonított ESD védelmét arany fokozatú szponzorként kezeli a D & Tsa., díjkiosztó ünnepséggel 
emeli az esemény szakmai színvonalát. 

Nem kisebb méretű a konstrukciós, k+f szekció sem. Szakmailag főként a Microchip félvezetőiparára 
támaszkodik, valamint a ChipCAD kezelésében színvonalas előadások tudásbázisára, de kimagasló az 
Endrich által felvonultatott, főként távol-keleti cégek produktuma , a szenzortechnika, a védelmi 
eszközök és egyéb konstrukciós kérdések tekintetében. Ezen túl megismerheti a szakmai közönség az 
Infineon teljesítményelektronikai eszközök világméretű ceglédi gyártójának tevékenységét és számos 
egyéb cég termékét, technológiáját is. 

A kiegészítő szakmai tevékenység kiemelt kiállítója a Rohde & Schwarz, valamint a HTEST (KeySight), 
amelyek műszereikkel mind a két szekciót magas szinten támogatják. 

Az előadások programjából minden szakember talál számára érdekes témákat, a kiállításon pedig 
látnivalót.  

A konferencia előadások  délelőtt  és  délután, két szekcióban, párhuzamosan zajlanak majd. Az angol 
nyelvű előadásokhoz a tolmácsolás biztosított. A részvétel kedvező feltételek mellett díjköteles. A 
jelentkezés rugalmas, lehetőség lesz egy napra, sőt akár csak egy fél napra is befizetni. Így mindenki 
könnyen kiválaszthatja a számára legérdekesebb előadásokat.  

Magyarországon ehhez hasonló programot még nem kínáltak az elektronikai ipar szakembereinek. 

Ön se hagyja ki! 
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