ZJAZDY I KONFERENCJE

Szkolenie dla użytkowników
i sympatyków technologii Valmet DNA
25-27 września br. w hotelu Młyn Jacka w Jaroszowicach

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Mariusz Słoma,

firma Valmet – fiński, światowy lider zaawansowanych

dyrektor naczelny Valmet Automation w Gliwicach, który na

technologii, usług serwisowych i rozwiązań automatyki

wstępie przekazał wszystkim zgromadzonym na wystawnej

przemysłowej dla przemysłu celulozowo-papierniczego

kolacji najlepsze życzenia. Wieczór uświetnił rewelacyjny

i energetyki – zorganizowała seminarium zatytułowane

występ rockowego zespołu smyczkowego Red Heels.

„Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii
Valmet DNA”, skierowane zarówno do stałych, jak i po-

Następnego dnia odbyło się seminarium, które podzielono na siedem paneli tematycznych.

tencjalnych klientów firmy. W programie tych corocznych
spotkań prezentowane jest głównie najnowsze portfolio

Dyrektor M. Słoma – w swym otwierającym część oficjalną

rozwiązań technologicznych i serwisowych Valmet dla

wystąpieniu „Valmet globalnie i lokalnie” – podziękował

branży celulozowo-papierniczej.

wszystkim za liczne przybycie i dobrą wieloletnią współ-

Na tegoroczne seminarium zaproszono wielu przedsta-

pracę firmy z producentami papieru i tektury. Przedstawił

wicieli krajowych zakładów papierniczych, m.in. Interna-

strukturę firmy i jej aktywność na rynku krajowym i mię-

tional Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., Arctic Paper Kostrzyn S.A.,

dzynarodowym – Valmet posiada cztery linie biznesowe:

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Stora Enso

serwisu, energetyki, celulozy i papieru oraz automatyki.

Narew Sp. z o.o., Mondi Świecie S.A., Schumacher Packaging

Podsumował poprzedni rok pod względem rozwoju oraz

Zakłady Grudziądz Sp. z o.o., Aquila Sp. z o.o., ICT Poland

wspomniał o nakładach finansowych na działalność innowa-

Sp. z o.o. i innych.

cyjną w ośrodki badawcze. Odniósł się również do decyzji

Wspólne zdjęcie prelegentów i organizatorów z firmy Valmet
Od lewej: Michał Hodor, Dariusz Chróściński, Wojciech Kaliski, Christian Kallich, Tapani Poranen, Aleksandra Staszel, Andrzej Dereń,
Mariusz Słoma, Magdalena Bąk, Artur Groszewski, Ewa Król, Piotr Łuczak, Wolfgang Schuessler, Aki Torvinen, Piotr Brzeziński
(zdjęcie wykonała Kamila Młynarczyk)
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