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Adresaci konferencji 

Głównym celem konferencji Hardware Design Masterclasses 2021 (HDM2021) jest wymiana          
wiedzy i doświadczenia pomiędzy profesjonalistami z zakresu rozwoju elektroniki takimi jak: 

1. Inżynierowie elektronicy (Hardware Design Engineers) 
2. Inżynierowie wiodący lub główni konstruktorzy (Technical Lead/Principal Hardware Engineer) 
3. Inżynierowie R&D 
4. Menedżerowie biur projektowych oraz kierownicy laboratoriów 
5. Menedżerowie projektów 
6. Inżynierowie aplikacyjni oraz osoby zajmujące się wsparciem klienta w zakresie rozwiązań           

sprzętowych lub komponentów 
7. Dyrektorowie oraz menedżerowie centrów R&D oraz biur projektowych 

 
Profil konferencji 

Konferencja HDM2021 wypełnia lukę na polskim rynku wydarzeń związanych z rozwojem           
projektów elektronicznych w zakresie nowoczesnych technologii. Główna tematyka pierwszej edycji          
konferencji poświęcona jest zagadnieniom takim jak: Internet Rzeczy (IoT), technikę wysokich szybkości            
(high-speed design) a także komunikację radiową oraz elektronikę kosmiczną.  

Konferencja HDM2021 stwarza również przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczenia a także            
zawierania kontaktów biznesowych. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, który bywa określany Polską            
Doliną Krzemową ze względu na lokalizację wielu firm z zakresu nowoczesnych technologii.  

Program konferencji składa się z sesji prelekcyjnej oraz warsztatowej. Sesje te ukierunkowane są             
na praktyczne przypadki rozwiązań w zakresie konstrukcji elektronicznych.  

W trakcie sesji prelekcyjnej omawiane są technologie i rozwiązania stosowane w projektach firm             
prelegentów. W trakcie warsztatów poruszane są problemy oraz przykładowe rozwiązania wraz z            
możliwością wykonania pomiarów, symulacji lub opracowania rozwiązań “na żywo” - uczestnicy biorą            
czynny udział w trakcie wystąpień w sesji warsztatowej.  
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Organizator zapewnia przestrzeń wystawienniczą dla firm zainteresowanych obecnością na         

konferencji oraz demonstracją oferty z zakresu elektroniki, takiej jak: przyrządy pomiarowe, podzespoły            
elektroniczne lub zestawy ewaluacyjne. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Sponsorzy. 
 
Data i miejsce konferencji 

Konferencja odbędzie się w dniu 26/05.2021 we Wrocławiu. Miejsce konferencji to Q HOTEL PLUS              
WROCŁAW, ul Zaolziańska 2. Czas trwania konferencji to 8:00-17:00. Ze względu na sytuację związaną z               
COVID-19 liczba osób mogąca uczestniczyć w konferencji jest ograniczona do 50 osób. Jeśli zostaną              
wprowadzone dodatkowe restrykcje dotyczące organizacji konferencji Organizator podejmie niezwłoczne         
działania aby poinformować osoby uczestniczące w konferencji lub powiększyć przestrzeń konferencji. 
 
Sponsorzy 

Konferencja HDM2021 skupiająca profesjonalistów z zakresu elektroniki stanowi unikalne         
środowisko do współpracy, zdobycia nowych kontaktów jak również do rozwoju biznesu. Dla firm             
chcących zaprezentować swoje produkty lub usługi przewidziany jest pakiet sponsorski który oferuje: 

1. udział w konferencji dwóch przedstawicieli 
2. możliwość ustawienia stanowiska firmowego w przestrzeni konferencyjnej 
3. prezentację w materiałach konferencyjnych, dołączenie materiałów firmowych do materiałów         

konferencyjnych 
4. dedykowany czas dla wystawców podczas przerw kawowych 
5. opcjonalnie: możliwość rezerwacji czasu na prezentację firmy w ramach wystąpienia 

W razie zainteresowania lub pytań o dodatkowe możliwości związane z promocją Państwa firmy podczas              
konferencji zapraszamy do kontaktu: kontakt@doktortronik.pl. 
 
Organizator konferencji 

Organizatorem konferencji jest dr inż. Rafał Stępień,       
prowadzący firmę szkoleniowo konsultingową pod marką      
DoktorTronik (www.doktortronik.pl). Firma specjalizuje się w      
zakresie szkoleń dotyczących elektroniki, a w szczególności w        
zakresie Internetu Rzeczy (IoT), techniki sygnałów wysokich       
szybkości (high-speed design), technik radiowych jak również       
zasilaczy impulsowych DC/DC, przetwarzania sygnałów a także       
teorii obwodów. Obecnie dr inż. Rafał Stępień pełni rolę         
specjalisty z zakresu konstrukcji elektronicznych w firmie Etteplan        
Poland, jest również technicznym liderem oraz doradcą zarządu        
firmy BCAST w zakresie radia cyfrowego oraz internetu rzeczy. 
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