
 

 

W dniu 21 maja 2016 roku, odbędzie się:  

III Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych  

w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. 

Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny. 

Tematem przewodnim organizowanego przedsięwzięcia jest:  

 
Rozwój rynku motoryzacyjnego w Polsce 

 

CEL: 

Integracja środowisk związanych z motoryzacją. Podjęcie wspólnych działań dla rozwoju 

rynku motoryzacyjnego w Polsce, poprzez wzmocnienie potencjału techniczno-

technologicznego: serwisów samochodowych, ich zaplecza technicznego oraz firm 

transportowych z uwzględnieniem poprawy kompetencji pracowników. 

Podczas kongresu będą prowadzone prezentacje dotyczące:  

 nowych technologii dotyczących systemów stosowanych w samochodach, 

 innowacyjnych komponentów do naprawy i eksploatacji,  

 innowacyjnych metod diagnozowania,  

 systemów zabezpieczających,  

 urządzeń diagnostycznych, 

 pozyskiwania środków unijnych. 

Głównymi organizatorami imprezy są: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  

w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Krajowa Sekcja Samochodowa 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) 

oraz firma BETiS - Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń. 

 

W Kongresie biorą udział właściciele i pracownicy serwisów samochodowych z całej 

Polski, producenci innowacyjnych technologii z kraju i z zagranicy, stowarzyszenia 

branżowe: producentów, inżynierów i rzeczoznawców, izby gospodarcze, związki 

tematycznie związane z motoryzacją, zrzeszenia, zespoły rzeczoznawców 
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samochodowych, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, urzędy i inspektoraty 

kontrolujące i nadzorujące pracę serwisów samochodowych, pracownicy: Policji, banków, 

studenci wypatrujący swojego miejsca w branży, firmy szkoleniowe oraz zespoły 

opracowujące opinie o innowacyjności do wniosków współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej z Politechnik, Uniwersytetów i stowarzyszeń branżowych z terenu całego 

Kraju. Jest to więc to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów, identyfikacji firm 

wsparcia serwisowego, technicznego, produktowego i asortymentowego dla potrzeb 

potencjalnego poszerzenia działalności o nowe obszary aktywności branżowej oraz 

skrócenia czasowego procesu naprawy w dotychczasowych obszarach. Jedne i drugie 

mają pozytywny wpływ na efektywność pracy serwisu. 

     

     

   Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni nową formą Kongresu, która uzupełnia tradycyjne 

targi motoryzacyjne. Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno 

producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, jak i światowi wiodący 

producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele. Nowe i innowacyjne 

rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą 

poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do 

natychmiastowego wdrożenia.    

 

Dla wystawców jest to atrakcyjna forma prezentacji nowości swojej oferty na forum 

ogólnym.  



  

Nie ma bowiem fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych 

poinformowania każdego potencjalnego klienta z osobna, o wprowadzonych nowościach 

przez wystawcę. Nie jest również możliwe, aby potencjalny klient i uczestnik tradycyjnych 

targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku o technologię czy urządzenie, gdy 

jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje.  

  

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę 

produktu/technologii w panelu ogólnym na ogromnym ekranie 500 osobowej auli 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jest najbardziej przyjazną formą 

wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki takiej formie 

promocji, w czasie wolnym, wszyscy zainteresowani prezentowanym produktem, 

szturmują stanowiska wystawców. 

 

Dlatego wg ankietowanych przyjęta forma podczas Kongresu jest najlepszą promocją 

nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na 

rynek serwisowy i szkoleniowy w całym kraju.   



  

Wstęp na Kongres dla publiczności jest bezpłatny. 

 

Należy nadmienić, że dodatkowo w trakcie Kongresu, będzie przeprowadzony finał 

konkursu  „Ekspert Samochodowy roku 2016” w dziewięciu obszarach: 

I. Silniki o zapłonie samoczynnym 
II. Wtrysk benzyny 
III. Elektronika i elektrotechnika samochodowa 
IV. Specjalistyczna chemia serwisowa 
V. Automatyczne skrzynie biegów 
VI. Systemy bezpieczeństwa czynnego 
VII. Turbodoładowanie 
VIII. Kalkulacja szkód komunikacyjnych 
IX. Opony 

 

Zwycięzcy otrzymają statuetki oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. 

 

 



 

 

Udział w Kongresie jest wyróżnieniem dla producentów i dystrybutorów których produkty  

i usługi spotkały się z uznaniem zespołu ekspertów branżowych.  

Jest to wyjątkowa możliwość poznania producentów ocenionych przez ekspertów jako 

godnych zaufania w obszarach prezentowanych podczas kongresu. 

Podczas Kongresu organizowany będzie Konkurs dla maturzystów z zakresu: 
• Matematyki (1,2,3 miejsce) 
• Fizyki (1,2,3 miejsce) 

 
Dla zwycięzców nagrodą będzie Indeks na studia w Uniwersytecie Technologiczno-
Humanistycznym. Z uwagi na charakter imprezy uważamy że będzie to stanowiło 
pewnego rodzaju „otwarte drzwi” do rozwoju dla młodych ambitnych ludzi. 
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

 


