
 
 

 

III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu 

9-11 kwietnia 2013 

www.konferencjalean.pl 

III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu 
 

ZAPROSZENIE 
Szanowni Państwo! 
 

Zapraszamy na III Otwartą Konferencję Lean w Poznaniu! Po naszych dwóch 
poprzednich spotkaniach mamy nadzieję że konferencja znalazła stałe miejsce w 
kalendarzach osób zainteresowanych i zajmujących się doskonaleniem. Jeśli jeszcze nie 
byliście na konferencji - przyjedźcie koniecznie w tym roku żeby współtworzyć  klimat 

otwartości i wymiany wiedzy opartej o Wasze praktyczne doświadczenia, oraz czerpać 
z wiedzy i doświadczeń tegorocznych prelegentów, na największej konferencji Lean w 

Polsce.  
 

Celem naszego spotkania jest propagowanie założeń filozofii Lean  
oraz budowanie sieci znajomości, pozwalającej na wymianę doświadczeń pomiędzy 
osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie narzędzi Lean i zafascynowanych tą 
tematyką. 
 

Na ten rok przygotowaliśmy ciekawy i bogaty program, który mamy nadzieję zaspokoi 
oczekiwania zarówno firm produkcyjnych jak i usługowych. Licząc na duże 
zainteresowanie naszym wspólnym spotkaniem wydłużyliśmy konferencję do trzech 
dni i uruchomiliśmy dodatkową salę w której pierwszego dnia doświadczeniami będą 
dzieliły się firmy farmaceutyczne, drugiego dnia będziecie Państwo mogli wziąć udział 
w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów z różnych branż a trzeciego 
spotkać się z Japońskim Sensei. Liczymy też że wydłużone przerwy i dwa specjalne 

wieczory będą służyły naszej dalszej integracji. Dzień po zakończeniu konferencji 

chcemy dać Państwu możliwość uczestniczenia w wizytach benchmarkingowych. 

Mamy też dla Was jak co roku kilka niespodzianek! 

 

Kiedy:  09-11 kwietnia 2013 roku 

 

Gdzie: Centrum Konferencyjno - Wykładowe Politechniki Poznańskiej  
ul. Piotrowo 2, Poznań 

 

Jak się zarejestrować: http://www.konferencjalean.pl/rejestracja 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy 

http://www.konferencjalean.pl/rejestracja
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Program ramowy 

 

09.04.2013 
(Wtorek) 

10.04.2013 
(Środa) 

11.04.2013 
(Czwartek) 

12.04.2013 
(Piątek) 

Duża sala Mała sala (Wydarzenia towarzyszące) 

Lean ToolBox 

Lean Soft 

Lean w 

Farmacji 

(ISPE) 

Impreza integracyjna Blueberry Bar 

Dzień benchmarkingu 

Wieczór wymiany doświadczeń 
Koncert Kwartetu Jarka Kostki "Nordic Jazz Project” 

Lean Culture 

Lean Idea 
Warsztaty 

Warsztaty z Sensei 

Jeden dzień w 
Systemie Produkcji 

Toyoty 

Lean in services 

Koncert Agnieszki Kiepuszewskiej 
08.04.2013 

(Poniedziałek) 

http://www.konferencjalean.pl/wydarzenia-towarzyszace/lean-w-farmacji
http://www.konferencjalean.pl/wydarzenia-towarzyszace/lean-w-farmacji
http://ispe.org.pl/
http://www.blueberrybar.pl/
http://www.konferencjalean.pl/wizyty-benchmarkingowe
http://www.konferencjalean.pl/pliki/koncert_kostka.pdf
http://www.konferencjalean.pl/pliki/warsztaty_aoki.pdf
http://www.konferencjalean.pl/pliki/koncert_kiepuszewska.pdf
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Co ze sobą zabrać? 

 stos wizytówek, do wymiany z innymi uczestnikami Konferencji; 

 otwarty umysł i dobry humor; 

 znajomych 

 

Więcej informacji na:  www.konferencjalean.pl 

  www.facebook.com/KonferencjaLean 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO POZNANIA ! 

Sponsor główny konferencji: 

 

Sponsorzy konferencji: 

  
  

 

 

  

 

 

 
 

 

http://www.konferencjalean.pl/
http://www.facebook.com/KonferencjaLean
http://www.astor.com.pl/
http://www.trilogiq.pl/
http://www.amc.waw.pl/
http://www.wamech.pl/
http://www.skk.com.pl/
http://www.dotup.pl/
http://www.ilabo.com.pl/
http://www.ffp.pl/
http://www.promag.pl/
http://www.item24.pl/pl/item-polska.html
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Kto objął nas w tym roku patronatem: 

    

  
 

 

  

 

 
   

 
  

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
   

 

http://www.poznan.pl/
http://www.hbrp.pl/
http://www.firmyrodzinne.pl/
http://www.wzp.org.pl/
http://www.wzp.org.pl/
http://www.thc.org.pl/
http://ispe.org.pl/
http://www.firmyrodzinne.org/
http://wkk.poznan.pl/
http://farmacja.farmacom.com.pl/
http://www.farmacom.com.pl/
http://www.wtk.com.pl/
http://www.pracujwlogistyce.pl/
http://www.epoznan.pl/
http://www.4pm.pl/
http://logistyka-odzysku.pl/
http://www.erp-view.pl/
http://www.erp-view.pl/
http://erp24.pl/
http://www.pressinfo.pl/
http://www.przegladmechaniczny.pl/
http://edustacja.pl/
http://www.managernaobcasach.pl/
http://www.astor.com.pl/biznes-i-produkcja.html
http://personel.infor.pl/
http://www.e-logistyka.pl/
http://www.zj.com.pl/
http://www.centrum.jakosci.pl/
http://www.nm.pl/
http://www.glos-biznesu.pl/
http://www.przeglad-techniczny.pl/index.php
http://www.logistyczny.com/
http://www.asbiznesu.pl/
http://www.dobralogistyka.pl/

