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ENGEL live e-symposium 2021 ve dnech 22. až 24. června 

Společnost ENGEL přináší sympózium  

ke svým zákazníkům 

 

Schwertberg, Rakousko – květen 2021 

Opravdové nadšení pro věc, reálné inovace, virtuální zkušenosti – to je motem  

ENGEL live e-symposia. Výrobce vstřikovacích strojů a dodavatel 

systémových řešení jej pořádá ve dnech 22. až 24. června. Poprvé v historii se 

tento tradiční firemní veletrh společnosti ENGEL koná virtuálně. Díky tomu je 

účast umožněna ještě většímu počtu zákazníků, partnerů a zájemců ze všech 

regionů světa. Očekává se několik tisíc hostů. 

 

 

Tři dny se bude ve virtuálním světě společnosti ENGEL všechno točit kolem aktuálních, a především 

budoucích výzev v oboru vstřikování plastů. Jak lze proměnit nové možnosti digitalizace v šance? 

Které inovativní technologie mají potenciál k posílení konkurenceschopnosti? A jak lze spojit 

udržitelnost s hospodárností? Na hlavních přednáškách a obchodních jednáních, jejichž součástí je 

vždy také živě moderovaná diskuze, odpoví odbornící společnosti ENGEL a dalších firem na tyto i jiné 

otázky. 25 exponátů vystavených ve virtuálním předváděcím prostoru a virtuální prohlídky závodů 

společnosti ENGEL v Rakousku umožní prohlédnout si inovativní aplikace a hlavní těžiště vývoje. Pro 

jednotlivá jednání jsou k dispozici oddělení mezinárodního prodeje, zákaznický servis a také oddělení 

vývoje společnosti ENGEL. „Veletrh ENGEL live e-symposium je zaměřen především na osobní 

setkávání a na přímé sdílení poznatků,“ zdůrazňuje pan Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL. 

„Všechny zákazníky, partnery a zájemce zveme ke sjednání schůzek s kontaktními osobami a také 

našimi odborníky ještě před akcí samotnou a během akce pro společnou návštěvu virtuálního světa 

společnosti ENGEL.“ 

 

Ještě více jazyků, ještě širší paleta témat 

V říjnu loňského roku uspořádala společnost ENGEL první virtuální a interaktivní veletrh live 

e-xperience. Tento veletrh měl značný ohlas. Přivítali jsme účastníky z více než 90 různých 

zemí. Tato mezitím osvědčená platforma nyní nabízí prostor pro první ENGEL live e-

symposium.  
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Pro virtuální formu tohoto sympózia, které zákazníci netrpělivě očekávají, jsme se rozhodli 

kvůli přetrvávající celosvětové pandemii koronaviru. „V tomto roce přeneseme sympózium 

společnosti ENGEL k našim zákazníkům,“ říká pan Steger. „Virtuální formát umožní všem 

zákazníkům a zájemcům na celém světě bezpečnou účast nezávisle na vývoji infekce v 

jejich příslušném regionu.“  

Z nouze udělala společnost ENGEL ctnost a přednosti virtuální platformy využívá pro své 

zákazníky. Všechny body programu, jako jsou přednášky a komentované prohlídky, budou 

nabídnuty celkem v sedmi jazycích, včetně češtiny. Kromě toho budou přednášky 

přizpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých zemí a regionů. V úterý během konání 

akce jsou hlavním bodem online konference specifické požadavky Německa, Rakouska a 

Švýcarska. Ve středu je pak nabídka určena především účastníkům ze západní, jižní a 

východní Evropy a také z regionu METAI (Střední východ, Turecko, Afrika, Indie), ve čtvrtek 

pak hostům ze Severní a Latinské Ameriky. Z tohoto důvodu začíná program přednášek ve 

čtvrtek až v 16 hodin středoevropského času, zatímco přednášky v úterý a ve středu začínají 

již v 10 hodin. Pro zákazníky a zájemce v Asii nabízíme doprovodně k virtuální nabídce také 

prezenční akce v závodech a pobočkách společnosti ENGEL. V souladu s opatřeními 

jednotlivých zemí byly vypracovány hygienické a bezpečnostní koncepty.  

„Live e-symposium dále rozšíří dosah našeho firemního veletrhu,“ dodává pan Steger. 

„Počítáme s několika tisíci účastníků.“ 

Další informace o ENGEL live e-symposium: 
www.engelglobal.com/e-symposium  

mailto:sales@engel.at
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Virtuální a interaktivní platforma umožní všem zákazníkům, partnerům a zájemcům na celém světě 
bezpečnou a současně také efektivní účast na veletrhu ENGEL live e-symposium 2021.  

Obrázek: ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí 
veškeré technologické moduly pro zpracování plastů jako dodavatel z jediného zdroje: vstřikovací 
stroje pro termoplasty a elastomery, včetně automatizace. Jednotlivé komponenty jsou přitom samy o 
sobě konkurenceschopné a na trhu úspěšné. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní 
Americe a Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým 
zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a 
nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní. 

Kontakt pro novináře: 
Ute Panzer, vedoucí úseku marketingu a komunikace, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-Mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt pro čtenáře: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, E-Mail: sales@engel.at 

Právní upozornění: 
Běžné názvy, obchodní názvy, názvy produktů apod. uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny 
autorskými právy. Mohou také zahrnovat ochranné známky a jako takové jsou chráněny, aniž by byly 
výslovně zvýrazněny.  
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