
 

 

Związek Pracodawców Polska Miedź 

wraz z partnerami merytorycznymi: 

Human Partner, Alfa-Net, Impel Business Solutions, BIRRT, WOO Agency 

i partnerem technicznym: Creativ Media 

zapraszają na seminarium online 

 

„Automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych” 

w ramach projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 

 

30 listopada 2021 roku, g. 9:30 – 12:00 

Webinar na platformie ZOOM 

 

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp 

do udziału w wydarzeniu. 

Szczegóły: https://akademiarozwojuprzemyslu40.pl/u/event/3011 

Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/raVzww5puKhiucFr9 

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google 

Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal 

 

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. 

System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Każda firma produkcyjna i usługowa, organizacja biznesowa, jednostka samorządowa, bez 
względu na branże, stale monitoruje procesy biznesowe, udoskonala je, optymalizuje koszty. 
To nieodzowny element gry rynkowej, budowania przewagi konkurencyjnej. 

Mały krok może uczynić kolosalną zmianę. Rewolucja technologiczna zmienia naszą 

rzeczywistość, pomaga w rozwoju, pozwala na zintegrowanie systemów produkcyjnych i 

metod świadczenia usług.  

Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych obejmuje wszystkie aspekty działania 

organizacji. Pozwala zwiększyć produktywność działalności oraz wygenerować oszczędności. 

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych możesz przenieść swoją organizacji na kolejny 

poziom i uwolnić jej potencjał. Technologie te mogą wydatnie wpływać na efektywność działań 

biznesowych i przemysłowych.  

Jak? 

Tego dowiecie się podczas webinarium z cyklu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 

„Automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych”, które odbędzie się 30 listopada 

2021 roku w godzinach 9:30-12:00 na platformie zoom. 

 

https://akademiarozwojuprzemyslu40.pl/u/event/3011
https://forms.gle/raVzww5puKhiucFr9
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MXYwbW5sNDA3OXAwaHI0MXIwNHA5aWdsbzQgdGV2bDV2ZGU4YTlpdmx0YnNicW1vZ3JwaThAZw&tmsrc=tevl5vde8a9ivltbsbqmogrpi8%40group.calendar.google.com
https://pracodawcy.pl/wp-content/uploads/2021/11/%E2%80%9EAutomatyzacja-i-cyfryzacja-procesow-biznesowych-webinar-w-ramach-projektu-Akademia-Rozwoju-Przemyslu-4-0.ics


Eksperci z firm technologicznych i przemysłowych, przedstawiciele administracji 

samorządowej, menedżerowie, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy finansowi, kierownicy i 

pracownicy działów utrzymania ruchu, prelegenci odsłaniający kulisy nowoczesnych 

rozwiązań i wielu innych znakomitych gości 

Jak dzięki automatyzacji i cyfryzacji przyspieszyć rozwój firmy i zwiększyć jej 

konkurencyjność? Jak sprawić, by innowacje przyspieszały rozwój firmy? Czy Przemysł 4.0 w 

ogóle ma zastosowanie w każdej działalności?  

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania. 

Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 26 listopada 2021 r. 

 

Szczegółowy program oraz informacje na temat Prelegentów znajdziecie także pod 

linkiem  

https://pracodawcy.pl/automatyzacja-i-cyfryzacja-procesow-biznesowych-30-11-2021-

webinar-zoom/ 

Masz pytanie? Napisz do nas: szkop@pracodawcy.pl 

Polub nasz profil na FB 

PATRONAT HONOROWY 

 

ORGANIZATOR – LIDER PROJEKTU                                                     PARTNER PROJEKTU 

                                                
 

PARTNERZY MERYTORYCZNI 

          
  

PARTNER TECHNICZNY 

 

https://pracodawcy.pl/automatyzacja-i-cyfryzacja-procesow-biznesowych-30-11-2021-webinar-zoom/
https://pracodawcy.pl/automatyzacja-i-cyfryzacja-procesow-biznesowych-30-11-2021-webinar-zoom/
mailto:szkop@pracodawcy.pl
https://www.facebook.com/Akademia-Rozwoju-Przemys%C5%82u-40-103866261817970

