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26. međunarodno savjetovanje Mediterana

MeditMaint 2021

Održavanje 2021

11. – 13. listopada 2021.

Hotel Lone, Rovinj, Hrvatska
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Poštovani prijatelji, stručnjaci održavanja i gospodarenja imovinom,

Programski i organizacijski odbor Savjetovanja poziva Vas na 26. međunarodno savjetovanje i
izložbu MeditMaint 2021, Održavanje 2021. Ovogodišnje savjetovanje i izložba održat će se
pod naslovom

Maintenance Is as Much Art as It Is Science

Očekujemo više od 150 sudionika, plenarne predavače iz cijelog svijeta, što bi trebalo biti
vrijedno Vaše cijenjene pažnje kao inženjerima i menadžerima održavanja i ekspertima iz polja
gospodarenja imovinom. Nadamo se da ćete u konstruktivnoj i tradicionalno ugodnoj atmosferi
savjetovanja u lijepom gradu Rovinju steći nova iskustva i znanja, dobiti nove poslovne
informacije, sklopiti poslove, prijateljstva i partnerstva koja će biti oportuna za Vaše tvrtke i za
Vaš osobni prosperitet.

CILJ SAVJETOVANJA

Cilj savjetovanja je istaknuti važnost održavanja i gospodarenja imovinom putem razmjene
znanja i iskustva inženjera, stručnjaka, znanstvenika, proizvođača i osoblja održavanja opreme.
Želja nam je da okupljanje i komunikacija stručnjaka i znanstvenika iz područja održavanja te
izložbe i prezentacije proizvođača opreme potaknu nove i korisne teme u stručnom i
istraživačkom radu vezanom uz djelatnost održavanja i inženjerstva u širem smislu. Izbor
mjesta održavanja ovogodišnjega savjetovanja vezano je uz namjeru okupljanja stručnjaka
održavanja i gospodarenja imovinom iz zemalja Mediterana s tri kontinenta. Eminentni
predavači iz Europe i svijeta garancija su zanimljivosti sadržaja savjetovanja iz različitih
područja gospodarstva energetike, građevinarstva, naftne industrije, farmaceutske i
prehrambene industrije.

MISIJA SAVJETOVANJA
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Misija i ovog savjetovanja znanstveni i stručni napredak i umrežavanje stručnjaka i
gospodarstvenika iz svijeta inženjerskog održavanja i gospodarenja imovinom.

SLUŽBENI JEZICI SAVJETOVANJA

Službeni jezici savjetovanja su hrvatski i engleski jezik.

PREFERENCIJALNE TEME
-

Tehnologije održavanja
Nadzor i dijagnostika
Pouzdanost, raspoloživost i pogodnost za održavanje
Upravljanje i organizacija održavanja
Gospodarenje materijalnom imovinom i objektima
Kvaliteta i norme u održavanju
Informacijski sustavi u održavanju
Izobrazba u održavanju i podrška procesima održavanja
Ekologija i održavanje
Elektroprivreda i održavanje
Studentski radovi

Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i znanstvenike da nam se pridruže u najavljenim
aktivnostima. Također, pozivamo izlagače koji žele pripremiti izložbu proizvoda i usluga vezanih
uz održavanje, koja će biti organizirana u istom terminu kao i savjetovanje, da nam se jave kako
bismo se dogovorili o detaljima te o načinima i mogućnostima drugih oblika suradnje i pomoći u
organizaciji ovog tradicionalnog godišnjeg skupa stručnjaka održavanja.

Za našu bolju suradnju i proširenje kruga prijatelja i aktivnih suradnika iz područja
održavanja i gospodarenja imovinom, molimo proslijedite ovaj poziv i naše kontakte
Vašim kolegama i prijateljima ili nas obavijestite o potencijalnim novim suradnicima.
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PARTNERI SAVJETOVANJA
-

FSB – Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
FER – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
FESB – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
HEP – Hrvatska elektroprivreda, Zagreb
Hrvatski mjeriteljski institut
CIGRE, Zagreb
INA Maziva d.o.o., Zagreb
Turbomehanika d.o.o., Kutina
Podravka d.d., Koprivnica
Pliva d.o.o., Zagreb
CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac
Lana karlovačka tiskara d.d., Karlovac
Adria Grupa d.o.o., Zagreb

ORGANIZATOR

HDO – Hrvatsko društvo održavatelja
Berislavićeva 6, HR-10000 Zagreb, Croatia
e-mail: hdo@hdo.hr &nbsp;
url: www.hdo.hr
Anđela Magaš, tajnica HDO, +385 91 5792 536
Davor Dokmanić, asistent savjetovanja, +385 355 484
Krešimir Brandt, PR, PRESS, Marketing, +385 91 6300 480
Drago Frković, predsjednik Organizacijskog odbora, +385 98 477 217

SMJEŠTAJ

Svaki sudionik treba osobno rezervirati hotelski smještaj prijavom uz korištenje koda HDO2021
na stranici
Hotel Lone, Rovinj
čime će sudionici savjetovanja ostvariti povlaštene cijene smještaja.
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Korisne poveznice
-

On-line prijava – 26. međunarodno i mediteransko savjetovanje Održavanje 2021
Preuzmite formular i prijavite se na Održavanje 2021
On-line prijava –&nbsp;Hotel Lone, Rovinj – Prijavnica za smještaj
PowerPoint predložak
Upute za izradu postera
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