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Tegoroczna 2018 Międzynarodowa Konferencja Lotnictwa Policyjnego (PAvCon Europe) odbędzie się
w siedzibie JB Investments Sp. z o.o. w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pavconeurope.eu ze zdjęciami z jej
poprzednich edycji oraz zapoznania się z załączonym dokumenten z wykazem autorów referatów
konferencyjnych.
My, organizatorzy, zdając sobie sprawę z ograniczeń związanych z podróżami i budżetami policji,
przez ostatnie 10 lat organizowaliśmy tę konferencję w Czechach, Hiszpanii, Austrii, Belgii, Holandii,
Wielkiej Brytanii i w Niemczech (dwukrotnie), aby miejscowi funkcjonariusze nie musieli podróżować
zbyt daleko.
Stwarza ona możliwość spotkania specjalistów i kolegów z lotnictwa policji, zarówno w sensie
towarzyskim jak i na forum konferencyjnym, aby poznawać aktualne procedury operacyjne wsparcia
lotniczego służb publicznych, dzielić się nimi i dyskutować o nich.
Dla pierwszych 50 aktywnych funkcjonariuszy, zarówno personelu zarządzającego jaki i lotniczego,
udział w tej konferencji jest bezpłatny.
PAvCon Europe stanowi platformę prezentacji, edukacji, pytań i odpowiedzi dla najlepszych
ekspertów o międzynarodowej renomie z całego świata. Więcej szczegółów znajdą Państwo w
wykazie autorów referatów konferencyjnych. Większość prezentacji jest w języku angielskim, ale na
miejscu zapewnione zostanie ich tłumaczenie.
Konferencji towarzyszy wystawa, na której dostawcy pokażą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
technologii lotniczej. Zaprezentują i zademonstrują wszystko, co najlepsze w samolotach, czujnikach
elektrooptycznych i termowizyjnych EO/IR, ruchomych mapach, urządzeniach rejestrujących i
internetowym planowaniu lotu.

Do dyspozycji będą tłumacze i tłumaczenie. ☺
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