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Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję 

Użytkowników Oprogramowania MIKE firmy DHI.  

Konferencja będzie niepowtarzalną szansą do wymiany doświadczeń 

użytkowników oprogramowania MIKE Powered by DHI, a także 

znakomitą okazją do zapoznania się z możliwościami jakie oferuje ten 

zestaw narzędzi dla wszystkich osób zainteresowanych modelowaniem 

i gospodarką wodną. 

Klienci i partnerzy firmy DHI zaprezentują ciekawe wdrożenia oparte 

o oprogramowanie MIKE Powered by DHI.  

Poza poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych i wiedzy, będą 

Państwo mieli okazję, aby spotkać profesjonalistów z całej Polski 

w nieformalnym otoczeniu i miłej, swobodnej atmosferze.  

Czekamy na Państwa w Otwocku! 

25-26 
WRZEŚNIA 

2019 
Z-HOTEL BUSINESS & SPA, OTWOCK (k. WARSZAWY) 

INFORMACJE O KONFERENCJI 

DATA 

• 25-26 września 2019 r. 

MIEJSCE 

Z-Hotel Business & SPA,  

ul. Wczasowa 25, 05 – 402 Otwock 

CENA 

• BEZPŁATNIE dla 1 osoby  posiadającej 

aktualne (na dzień konferencji) 

oprogramowanie MIKE 

• BEZPŁATNIE dla 1 osoby   

z przedsiębiorstw wod-kan lub jednostki 

samorządowej bądź naukowej  

w przypadku przygotowania krótkiej 

prezentacji z wykorzystania narzędzi DHI. 

• 550 zł netto/os. dla pozostałych klientów  

z przedsiębiorstw wod-kan, jednostki 

samorządowej, bądź naukowej * 

• 2500 zł netto/os. cena podstawowa bez 

oprogramowania MIKE * 

* Cena dotyczy pokoi 2-os.  

Dopłata za pokój 1-os.—100 zł netto.  

 

Ilość miejsc ograniczona. DHI zastrzega 

sobie prawo do odmówienia uczestnictwa  

w razie braku miejsc. 

NOWOCZESNY Z-HOTEL**** 25 KM OD WARSZAWY ATRAKCJE:  

 

 

 

III KONFERENCJA UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA MIKE  
MODELOWANIE ŚWIATA WODY 

• UROCZYSTA KOLACJA 

• OPEN BAR 

• KASYNO 

• BASEN 

• SAUNA 

• SIŁOWNIA 

• KRĘGLE 

• KONKURS Z NAGRODAMI 

 



DZIEŃ 2 (26 WRZEŚNIA 2019) 

08:00-09:30 Śniadanie 

10:00-10:30 Modelowanie powodzi miejskich - DHI/Klienci 

10:30-10:45 Systemy ostrzegania powodziowego - DHI/Klienci 

10:45-11:00 Gospodarowanie wodami opadowymi - DHI/Wody Polskie 

11:00-12:00 Prezentacje Gości i Klientów 

12:00-12:30 Lunch 

12:30-12:40 Konkurs wiedzy dla Klientów DHI (nagrody) 

12:40-13:00 Prezentacje Gości i Klientów 

13:00-13:15 Jak ograniczyć straty wody? - DHI 

13:15-13:30 Jak mądrze zaplanować modernizację sieci? - DHI 

13:30-14:00 Kierunki rozwoju - DHI 

14:30-15:00 Bufet kawowy, przekąski na drogę 

15:00 Podsumowanie konferencji, dyskusja 

PROGRAM (RAMOWY) 

DHI Polska Sp. z o.o.  

ul. Bagno 2/89 

00-112 Warszawa  

Poland 

+48 226 359 332  Tel.   

+48 226 351 025  Fax.    

dhipolska@dhigroup.com  

www.dhi.pl 
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THE ACADEMY BY DHI 

W ramach THE ACADEMY oferowana jest szeroka gama szkoleń, warsztatów oraz konferencji. 
Przeprowadzamy szkolenia standardowe oraz tematyczne - przygotowane tak, aby dopasować zagadnienia 
do potrzeb Klientów.   
Szkolenia z oprogramowania MIKE Powered by DHI umożliwiają w szybki sposób opanować narzędzia 
MIKE w odniesieniu do tematyki modelowania, czy budowania systemów wsparcia decyzji. Mają one zwykle 
charakter warsztatów w niewielkich grupach i skoncentrowane są na rozwój praktycznych umiejętności.  
 
Kursy tematyczne pozwalają na dopasowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb, związanych  
z opanowaniem narzędzia, pracą nad projektami, czy opracowaniem systemów wsparcia decyzji w ramach 
następujących obszarów: akwakultura, rolnictwo, energia, zmiany klimatu, powodzie, morze i linia brzegowa, 
woda miejska, wody podziemne i powierzchniowe, zastosowanie wody w przemyśle, bezpieczeństwo 
produktów i zagrożenia dla środowiska itp.  
Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, posiadających doświadczenie w pracy nad projektami w Polsce 
i na całym świecie, a także w przeprowadzaniu szkoleń specjalistycznych.  

DZIEŃ 1 (25 WRZEŚNIA 2019) 

11:00-12:00 Rejestracja i bufet kawowy 

12:00-12:15 Otwarcie Konferencji - DHI 

12:15-12:45 Modelowanie w MIKE 2019 - Co nowego? 

12:45-14:15 Powodzie - Prezentacje Klientów 

14:15-15:00 Lunch 

15:00-16:00 Wdrażanie modelu w przedsiębiorstwach WOD-KAN - Klienci 

16:00-17:00 Dyskusja 

17:00-19:00 Czas wolny (atrakcje hotelowe), atrakcja niespodzianka 

20:00 Uroczysta kolacja 

21:00  KRĘGLE, KASYNO, OPEN BAR i inne atrakcje w hotelowym klubie 

• Możliwość podzielenia się opi-
niami i spostrzeżeniami z użyt-
kownikami z całej Polski 

• Szansa na  zapoznanie się 
z szerokim spektrum możliwości 
oferowanych przez narzędzia 
MIKE  

• Możliwość uczestnictwa  
w konkursie z nagrodami 

• Udział w atrakcjach dostępnych 
w ramach konferencji 

CO ZYSKUJESZ? 

DLA KOGO? 

• Przedsiębiorstwa wod-kan 

• Jednostki administracji rządowej 

• Jednostki samorządowe 

• Uczelnie 

• Instytuty naukowe 

• Firmy prywatne 

• Wszystkie osoby zainteresowa-
ne modelowaniem wod-kan, 
powodzi, rzek, morza oraz  
szeroko pojętą gospodarką 
wodną i technologiami MIKE 
Powered by DHI. 

Konferencja skierowana jest do 
wszystkich osób zainteresowa-
nych tematyką modelowania: 

DHI zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie ramowym. 


