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IV Dni Otwarte ASTOR - przyjdź i zobacz niezwykłe roboty!

W weekend 14 i 15 września, zapraszamy na rodzinny weekend z robotami na interaktywnej wystawie robotyki w
centrum Krakowa, w siedzibie firmy ASTOR, która znajduje się w pobliżu Kina Kijów i Muzeum Narodowego.

Co ciekawego dzieje się w weekend w Krakowie? Co to jest interaktywna wystawa robotyki? Czy warto przyjść ją
zobaczyć? Odpowiedzi na te pytania znajdą goście odwiedzający Dni Otwarte ASTOR, organizowane już po raz
czwarty przez krakowską firmę związaną z technologiami dla przemysłu. Zapraszamy do zwiedzania i wspólnej
zabawy w godzinach 10-15.00.
Inteligentne maszyny można było dotychczas uruchomić w wybrane dni, wysyłając sms na specjalny numer i oglądać w
witrynie siedziby ASTOR. Tym razem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do środka, aby można było obejrzeć
roboty i ich pracę z bliska. Interaktywna wystawa robotyki, czyli ASTOR Innovation Room (AIR), jest miejscem, w
którym zarówno dzieci, młodzież, studenci, jak i dorośli, wspólnie mogą odkryć i rozwijać pasję do nowinek
technologicznych.
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W trakcie Dni Otwartych, goście AIR będą mieli okazję obejrzeć dotychczas pokazywane roboty, oprócz tego
planowana jest związana z nimi niespodzianka. Podczas pokazów obecni będą pracownicy firmy ASTOR, którzy
chętnie odpowiedzą na pytania gości.
„Na Dni Otwarte ASTOR w ubiegłych edycjach przychodziło nawet 400 osób – cieszy nas takie zainteresowanie, więc
organizujemy wydarzenie kolejny raz :) Zapraszamy na pokazy robotów prosto z fabryk i wiele innych atrakcji, już 14
i 15 września!" – podsumowuje Agnieszka Wojtaczka, organizatorka wydarzenia.
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Dla wszystkich odwiedzających przewidujemy także gry i zabawy edukacyjne z klockami LEGO, upominki,
zwiedzanie samochodu straży pożarnej, malowanie twarzy, fotobudkę oraz przejazd na robocie mobilnym o udźwigu
do 500 kg. Wstęp i zabawy są bezpłatne.
Patronami medialnymi wydarzenia są: Dziennik Polski oraz czasopisma i portale branżowe automatyki przemysłowej:
Szef UR, Automatyka, Automatyka Online oraz Control Engineering.
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Lokalizacja ASTOR Innovation Room:
Parter budynku ASTOR Technology Park
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków
www.astor.com.pl/air
ASTOR
press box

strona 3 / 3

