11. – 15.02.2020

OPEN HOUSE 2020

PFRONTEN

11-15 lutego 2020 I Wt.-Pt. 9:00-17:00 I Sb. 9:00-14:00

ZAPROSZENIE NA OPEN
HOUSE WE PFRONTEN
DMG MORI
CONNECTIVITY

WORLD
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WORLD
PREMIERE

DMGMORI.COM/PL-PFRONTEN

AUTOMATION

Liczba miejsc ogranczona. Decyduje kolejnosć zgłoszeń.
Kostzy wyjazdu dotyczą również uczestników planujących wyjazd własnym środkiem transportu.
*dla pracowników firm, które podczas trwania Drzwi
Otwartych złożą zamówienie na dowolną obrabiarkę
DMG MORI Polska, koszty wyjazdu zostaną zwrócone.
Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek DMG MORI
Polska Sp. z o .o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew.
Bank Pekao S.A. 47 1240 1747 1111 0010 6283 6518

KONTAKT

Dominika Pawlus
Tel: + 48 535 992 644
ohpfronten.dmgmori@skiactive.com

PODRÓŻUJ Z DMG MORI DO PFRONTEN I
POZNAJ DOSKONAŁOŚĆ W AUTOMATYZACJI I
CYFRYZACJI
Szanowni Państwo,
zgodnie z naszą wieloletnią tradycją, serdecznie zapraszamy na OPEN HOUSE we Pfronten,
gdzie będą mogli Państwo osobiście poznać świat DMG MORI wraz z technologami na ponad
7.500m2 powierzchni wystawowej. Dowiecie się więcej o nowych trendach i tematach przyszłości
z zakresu cyfryzacji w łączności jako standardzie i nowym portalu dla klientów myDMG MORI.
Oprócz zorientowanych na klienta rozwiązań automatyzacji i technologii druku przestrzennego
do produkcji będą mogli Państwo zapoznać sie osobiście z wysoką jakością DMG MORI - wszystko
w jednym miejscu.
Wyjazd organizujemy w dwóch alternatywnych terminach do wyboru:
GRUPA I - 09.02-12.02.2020,
GRUPA II - 12.02-15.02.2020.
Szczegóły znajdą Państwo w załączonym planie podróży.
Oferta specjalna dla gości DMG MORI, którzy otrzymali niniejsze zaproszenie wynosi 900,00
PLN brutto/osoba* pod warunkiem wypełnienia i odesłania załączonego formularza wraz z
dowodem wpłaty.
Zapraszamy do rejestracji oraz nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail:
ohpfronten.dmgmori@skiactive.com
Z góry dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
Marek Osiński
Prezes Zarządu
DMG MORI Polska

UWAGI NA TEMAT OCHRONY DANYCH
Otrzymali Państwo niniejsze zaproszenie, ponieważ my, jako firma DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstr. 60, D-33689 Bielefeld; DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstr. 14, D-73249 Wernau, wraz z „DMG MORI” uznaliśmy Państwa, jako
naszego klienta lub wyrażali Państwo aktywne zainteresowanie naszymi produktami i usługami, stąd chcielibyśmy poinformować Państwa o aktualnych wydarzeniach dotyczących Grupy DMG MORI. Dla celów marketingu bezpośredniego przetwarzamy poniższe
informacje: formę grzecznościową, tytuł, imię i nazwisko, adres i nazwę Państwa pracodawcy, służbowe dane kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, nazwa stanowiska obejmowanego
w firmie). Podstawa prawna do działania obejmuje Art. 6 (1) lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nie ma umownego lub prawnego obowiązku udzielenia wspomnianych danych. W każdym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do
sprzeciwu bez ponoszenia żadnych kosztów i ponoszenia jakichkolwiek szkód, w zakresie przetwarzania Państwa danych osobistych dla tego typu celów reklamowych; ma to także zastosowanie dla profilowania, o ile jest to związane z wykorzystaniem tego typu
form reklamy bezpośredniej. Aby wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych, należy użyć poniższych linków lub wysłać wiadomość na adres e-mailowy disagree@dmgmori.com. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu Państwa dane osobiste nie będą
wykorzystywane do przesyłania biuletynów lub jakichkolwiek działań reklamowych oraz – za wyjątkiem umożliwienia przetwarzania danych w innych celach – zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy. Na stronie dataprotection.dmgmori.com można znaleźć
obszerny zakres informacji na temat powiązanych praw i wszelkie szczegóły, dotyczące przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych firmy DMG MORI pod adresem responsibility@dmgmori.com.

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Gildemeisterstr. 60 | D-33689 Bielefeld

DMG MORI Global Marketing GmbH
Antoniusstr. 14 | D-73249 Wernau

PLAN PODRÓŻY
GRUPA |: 09-12.02.2020

GRUPA II: 12-15.02.2020

09.02. niedziela
6:30
podstawienie autokaru
7:00
wyjazd z Pleszew/ ul. Fabryczna, przejazd autokarem do Austrii z przerwą na
obiad
ok 20:00
zakwaterowanie w hotelu
ok 20:30
kolacja

12.02. środa
4:30
5:00

10.02. poniedziałek
od 7:30
śniadanie
9:30
wyjście na stok
10:00-12:30 podział na grupy i zajęcia narciarskie
12:30-13:30 lunch
13:30-15:30 zajęcia narciarskie
16:30-18:30 czas wolny
19:00
kolacja
11.02. wtorek
od 7:30
8:20
09:00-15:30
16:00
16:30-18:30
19:00
12.02. środa
od 7:30
9:00

śniadanie
transfer grupy do zakładu
wizyta w zakładzie
transfer do hotelu
czas wolny
kolacja regionalna
śniadanie
wyjazd z hotelu, powrót autokarem do
Polski zprzerwą na obiad. Przyjazd do
Pleszewa w godzinach wieczornych

ok 18:00
ok 18:30

podstawienie autokaru
wyjazd z Pleszew/ ul. Fabryczna, przejazd autokarem do
Austrii z przerwą na obiad
zakwaterowanie w hotelu
kolacja

13.02. czwartek
od 7:30
śniadanie
9:30
wyjście na stok
10:00-12:30 podział na grupy i zajęcia narciarskie
12:30-13:30 lunch
13:30- 15:30 zajęcia narciarskie
16:30-18:30 czas wolny
19:00
kolacja regionalna
14.02. piątek
od 7:30
8:20
09:00-15:30
16:00
16:30-18:30
19:00

śniadanie
transfer grupy do zakładu
wizyta w zakładzie
transfer do hotelu
czas wolny
kolacja

15.02. sobota
od 7:30
śniadanie
9:00
wyjazd z hotelu, powrót autokarem do Polski z przerwą na
obiad. Przyjazd do Pleszewa w godzinach wieczornych

NAZWA FIRMY / NIP:
IMIĘ I NAZWISKO:
STANOWISKO:
TELEFON KONTAKTOWY:
PESEL:
ADRES E-MAIL:
TERMIN:

09-12..02.2020

12-15.02.2020

AUTOKAR:

TAK

NIE

TAK

NIE

DOJAZD WŁASNY:

TAK

NIE

TAK

NIE

CZY BIERZECIE PAŃSTWO UDZIAŁ
W SZKOLENIU NARCIARSKIM?

TAK

NIE

TAK

NIE

CZY POTRZEBUJECIE PAŃSTWO
WPOŻYCZYĆ SPRZĘT NARCIARSKI?

TAK

NIE

TAK

NIE

AKTYWNOŚCI POZA NARCIARSKIE - RAKIETY ŚNIEŻNE

SZKOLENIE NARCIARSKIE

Jest to alternatywna aktywność dla osób niezainteresowanych jazdą na
nartach. Jest to ciekawa i coraz bardziej popularna forma rekreacji zimowej.

Zajęcia prowadzone są na każdym poziomie zaawansowania,
od pierwszych kroków na nartach poprzez technikę carvingową,
elementy jazdy sportowej, aż po techniki jazdy poza trasowejfreeride.

Podczas spaceru zapoznamy się z techniką i zasadami poruszania się na
rakietach śnieżnych oraz będziemy podziwiać uroki zimowego krajobrazu.

Dzień na stoku rozpoczynamy kompleksową rozgrzewką w
formie SKIAEROBIKU. W trakcie zajęć wykorzystujemy szereg
pomocy dydaktycznych, np. ringo, pachołki, narty typu short itp.

PAMIETAJĄC O ZAPLANOWANYCH AKTYWNOŚCIACH
NA ŚNIEGU SUGREUJEMY ZABRAĆ:
-

kurtkę i spodnie narciarskie ( ciepłe, nieprzemakalne ubranie),
bluzę/ polar,
bieliznę termoaktywną,
czapkę, kask, rękawice narciarskie ( lub inne ciepłe ubranie, najlepiej
nieprzemakalne),
okulary przeciwsłoneczne lub gogle,
krem zimowy z filtrem,
obuwie górskie lub zimowe.
sprzęt narciarski (buty, kije, narty)

W przypadku pytań prosimy
o kontakt z panią Dominiką Pawlus
w godz. 8:00- 16:00

Tel.: +48 535 992 644
Adres e-mail:
ohpfronten.dmgmori@skiactive.com

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI NARCIARSKICH:
0 Pierwszy raz na nartach
1-3 Poziom początkujący
4-7 Poziom średnio zaawansowany
8-9 Poziom zaawansowany
10- Poziom zawodniczy

Wpłaty prosimy dokonywać na poniżej podany numer konta:
Bank Pekao S.A.
47 1240 1747 1111 0010 6283 6518

