
Smart LFP ma przyjemność przedstawić swoim Klientom dwudniowe warsztaty, 
które odbywają się w naszym Centrum Pokazowym w Katowicach, 

przy ul. Wojska Polskiego 2. 

Podczas dwóch intensywnych dni otrzymają Państwo sporą dawkę niezbędnej 
wiedzy do rozwoju swojego biznesu we wciąż zmieniających się uwarunkowaniach. 

Program Lean Management
Patryk Brychcy przygotuje Państwa do wdrożenia 
odpowiednich procedur, które mają na celu zoptymalizo- 
wanie i automatyzację procesów produkcyjnych. Przedstawi 
również argumenty przemawiające za wprowadzeniem 
długoterminowych zmian w zarządzaniu firmą, tak istotnych 
dla zapewnienia wzrostu wydajności i jakości.

Nowy Ład w Wielkim Formacie
Łukasz Ziółek omówi specjalnie dla Państwa najważniejsze 
aspekty związane z wprowadzeniem Nowego Ładu, pod 
kątem prowadzenia działalności oraz opodatkowania. 
Wobec licznych zmian, jakie mają obecnie miejsce 
w zakresie składki zdrowotnej, opodatkowania, naliczaniu 
wynagrodzeń dla pracowników, czy opodatkowaniu VAT 
jesteśmy przekonani, że przekazana wiedza na ten temat 
będzie istotnym wsparciem dla Państwa i przyniesie 
wymierne korzyści. Dodatkowo poruszymy też kwestię 
finansowania inwestycji po zmianie przepisów podatkowych.

Praca zespołowa w firmie
Warsztaty poprowadzi Agnieszka Kołodziejewska. 
Praca zespołowa jest istotnym czynnikiem w zwiększaniu 
efektywności i realizacji celów biznesowych. Podczas zajęć 
przedstawimy uczestnikom techniki tworzenia oraz 
rozwijania zespołu.
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Wykład w segmencie Opako 
Wiedzą dotyczącą projektowania nie tylko opakowań, ale też 
materiałów POS i POP, wprowadzenie do świata aplikacji na 
sztywnych materiałach dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb klienta. Zajęcia poprowadzi Tomasz Jaźwiński.

Zajęcia praktyczne przy maszynie Zünd i Efi
Zaprezentujemy Państwu proces projektowania pudełek 
z wykorzystaniem funkcjonalności maszyn do wycinania 
i drukowania.

Najnowsze trendy w szeroko pojętym rynku 
dekoracji wnętrz
Wiedza na temat projektowania tapet czy materiałów 
sztywnych w pigułce. Zajęcia poprowadzi Magdalena Rzepka 
– Pani Tapetka – od 18 lat obecna w branży dekoracji wnętrz. 
Opowie nam o tym, jakie wzory, faktury i kolory są uznawane 
za najmodniejsze w tym roku oraz gdzie je stosować.

Druk tapet na maszynach Efi i Canon
Zajęcia druku połączone projektowaniem tapet.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Formularz zgłoszeniowy 
będzie znajdował się na naszej stronie internetowej.
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