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si Vás dovoluje pozvat na 

 
31. uživatelský seminář firmy COGRAS 

 
v úterý 22. listopadu 2022 do Klubu TEPLO na Horním náměstí v Přerově. 

 

Dlouho jsme hledali vhodný termín, až jsme našli pěkně symetrické datum 22.11.22. 

Seminář bude mít v této neutěšené době jednodenní formu v obvyklých prostorách se zaměřením na 
obě hlavní oblasti CAx a PLM řešení od firmy PTC. 

Představíme Vám naše firemní novinky stejně jako důležité zprávy z PTC, nové funkce v Creo 9.0, 
Windchill 12.1 a nové možnosti KeyShotu 11. Pavel Hrubý z AV Engineeringu přislíbil svoji přednášku 
o digitalizaci s podporou Creo a Windchillu.  

Samozřejmě chceme dát prostor také Vám uživatelům k prezentaci Vašich výsledků a zkušeností 
s PTC software Creo a Windchill.  

Náměty Vašich prezentací se stručnou osnovou a požadovaným časem pošlete prosím emailem na 
moji adresu msykora@cogras.cz nejpozději do 10. října 2022.  

Po schválení Vašeho námětu na prezentaci bude mít přednášející uživatelského příspěvku 
bezplatný přístup na celý seminář nad rámec povolených bezplatných účastníků z Vaší firmy. 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE 
 
ÚTERÝ 22. 11. 2022 

10:00 Zahájení semináře (firemní novinky: COGRAS, PTC, …) 
10:30 Pavel Hrubý – Digitalizujete? Digitalizujeme! 
11:00 Nová funkčnost v Creo 9.0 
12:00 Oběd 
13:00 Creo Multi-Body Modeling v Creo 9.0 
14:00 Novinky a změny ve Windchill 12.1  
15:00 Nové možnosti v KeyShotu 11 
16:00 Uživatelské příspěvky, konstrukční témata, tipy od uživatelů, diskuze 
18:00 Večeře (raut) v restauraci U Labutě  
 

Přiloženou přihlášku prosím odešlete zpět emailem na adresu hvrbikova@cogras.cz nebo poštou 
nejpozději do pátku 4. listopadu 2022. 
 
Ubytování doporučujeme rezervovat co nejdříve, např.: 
Penzion Labuť  Za mlýnem 1016/6  tel. 581 702 555 www.penzionlabut.cz 
Penzion u Madony  Nám. Svobody 16 tel. 581 220 399  www.umadony.cz 
Hotel FIT***   Dvořákova 21b tel. 583 842 416  www.hotelfit.cz 
V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte. 
 
 
 
Na Vaši aktivní účast se za COGRAS těší    RNDr. Michal Sýkora 
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Přihláška na 31. uživatelský seminář firmy COGRAS 
 
Úterý 22. listopadu 2022 do Klubu TEPLO na Horním náměstí v Přerově 
 
Chceme i nadále zvýhodňovat ty uživatele systému Creo a Windchill, kteří jsou našimi zákazníky a 
mají aktivní Creo a Windchill global support (dříve maintenance) PTC licencí. 
 
Pokud bude Vaše přihláška doručena do 31.10.2022, použijte následující klíč k vyplnění přihlášky: 

1 - 6 aktivních Creo licencí ve Vaší firmě  max. 2 účastníci z Vaší firmy zdarma 
7 - 20 aktivních Creo licencí ve Vaší firmě  max. 4 účastníci z Vaší firmy zdarma 
21 - 40 aktivních Creo licencí ve Vaší firmě  max. 6 účastníků z Vaší firmy zdarma 
41 a více aktivních Creo licencí ve Vaší firmě max. 8 účastníků z Vaší firmy zdarma 

 
Vyplňte prosím přihlášku včetně schválené účasti pracovníků z Vaší firmy a odešlete zpět emailem 
nebo poštou. Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH. 
 
 Aktivní Creo global support BEZ aktivního Creo global supportu
 cena do 31.10.22 cena od 1.11.22 cena do 31.10.22 cena od 1.11.22

celý seminář 0 Kč 2.000,- Kč 3.000,- Kč 4.000,- Kč

V ceně je zahrnut účastnický poplatek a občerstvení po dobu konání semináře.  
 

Účastnický poplatek uhraďte převodem na náš účet u KB Přerov číslo 677849831/0100. Jako 
variabilní symbol použijte prosím Vaše firemní IČO. Po zaplacení Vám bude vystaven daňový 
doklad. 

Firma: IČO: 

Adresa: 

e-mail: Telefon: 

 
Seznam účastníků semináře: 

Titul, jméno a příjmení účastníka Poplatek 1. den semináře 2. den semináře 

    

    

    

  

  

    

    

    
 

Potvrzení zaměstnavatele o úhradě účastnického poplatku: 

Částka k úhradě celkem:        ______________ Kč 

Platbu lze provést výhradně bankovním převodem  

účet číslo 677849831/0100, variabilní symbol platby = Vaše IČO 

 
           Razítko a podpis zodpovědné osoby 


