Nyílt Nap
2013. szeptember 14.

Mutassa meg rokonainak és barátainak, hogyan készülnek a négykarikás győri motorok és autók!
Tekintse meg a gyár azon részeit, ahol talán még sohasem járt!
2013. szeptember 14-én mindenki előtt megnyitjuk a 20 éves Audi Hungaria kapuit!
Programok

1. Látogatói és családi programok a gyár teljes területén
10:00 – 18:00
A motor-, az autó-, a szerszámgyártás valamint a PTC területein kijelölt (ajánlott) látogatói útvonalakat találnak, amelyeken végighaladva érdekes
bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Ezen kívül a gyár területén körjáratban buszok közlekednek 15 percenként idegenvezetői kísérettel, fel- és leszállási lehetőséggel a főportánál (G9 nyugati oldala), a szerszámgyárnál (G40 nyugati oldal), a présüzemnél (G55
nyugati oldala), valamint az autógyár központi épületénél (G70 északi oldal).

Motorgyártás

• R4 Otto és TDI, V6 Otto és TDI, V8/V10/V12 és R5 termékszegmensek: alkatrészbemutató, mechanikus területek bemutatása, robotbemutatók,
szerelés és tesztelés, technikai újdonságok

• Motorlogisztika: géppark ill. motortartó paletta kiállítás, technikai újdonságok
• Technikai szolgáltatások és a Kísérleti motorgyártó központ bemutatói
Autógyártás

• Présüzem:
• Karosszériaüzem:
• Lakkozó:
• Analízis- / előszéria központ
és Minőségbiztosítás:

• Szerelde:

• Logisztika:
• Gyárvezetés gyerekeknek a

csúcstechnológiás présgép, lemezvágó berendezés, présszerszámok, présüzemi tréninggyakorlatok
a karosszéria építési fázisainak bemutatása, gyerekprogram robotokkal, csomagtartófedél beépítése, karosszéria átvételének bemutatása
bemutatófilmek, lakkozási gyakorlatok
a termék vizsgálati és átvételi folyamatának bemutatása, zaj- és akusztikai tesztek, hőkamerás mérések
összeszerelő üzem megtekintése összesen 20 állomással, interaktív összeszerelési bemutató, végátvétel
bemutatása, prémium minőség: hallani, látni, tapintani
bemutatófilm, logisztikai eszközpark bemutatója, árufogadó csarnok, komissiózás (alkatrész-összeválogatás) felnőtteknek, kirakó gyerekeknek

TT összeszerelő-csarnokban (G1): 11:00 -16:00 óráig 30 percenként

Szerszámgyár
A szerszámgyár tevékenységének bemutatása, egy présszerszám elkészítésének folyamata és annak működése, egyedi ajándékok készítése a présés lézervágó berendezésekkel, gyerekprogramok.
Autóbemutató: Audi modellek, melyekhez a győri szerszámgyárban készülnek a karosszériaelemek.

Irodák, szolgáltató területek
Az irodák és a szolgáltató (indirekt) területek kizárólag munkatársi kísérettel látogathatók, az ajtók a hétvégén érvényes belépési jogok szerint
nyithatók kártyával.

IT-biztonságtudatosság élménynap a G9 épületében
Etikus Hacker előadás, információbiztonságot veszélyeztető támadások élő bemutatója: próbálja ki, biztonságos-e Facebookprofilja vagy feltörhető-e Gmail-es fiókja!

Projekt- és Oktatóközpont (PTC)
A PTC épületéhez (9027 Győr, Berkenyefa sor 2.) buszjárat közlekedik óránként a főportától (G9 nyugati oldala) és vissza.
Az érzékelés tudománya
Szakmai képzések: Minden ami autó
Szakmai továbbképzések: Láss egy robot szemével!
Szakmán túli képzések: Sokszínűségünk a partnereink egyediségében rejlik!
IT/PLM terület: Betekintés a modern informatika világába
Diagnosztika és személyzeti kiválasztás: A megfelelő embert a megfelelő helyre!
Q-Tréningközpont: Prémium képzések, prémium termékek!
Idegen nyelvi részlegünk, fordítás és tolmácsolás: Egy nyelvet beszélünk!
Projektmenedzsment: Sikeres tervezés – eredményes megvalósítás
Lean-tréningek és alapkészségfejlesztő-tréningek: A minőség az oktatással kezdődik!
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Pipacs és környéke

• Étel- és italárusítás a főporta és a G8 közötti sétányon
• Az Audi Hungaria története képekben
• Színpadi programok – műsorvezető Görög Zita és Till Attila
• Családi és gyerekprogramok
A Nyílt Napon az Audi Hungaria Shop a megszokott helyén, a főporta épületében és egy, a G1-es csarnok 16-os kapujánál álló „quattro truck”-ban
várja kedves vásárlóit.

2. Esti nagykoncert és tűzijáték
19:00 • Voice Band
20:00 • Caramel zenekarral kísért koncertje
21:30 • Tűzijáték
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk az Audi Hungaria kulisszái
mögött!

Kapunyitás: 10 órakor!

Közlekedés, parkolás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény idején külön buszjáratok közlekednek megkülönböztetett jelzéssel a városból az Audi Hungariához és
vissza az alábbi útvonalakon:

• a 12 és 24 helyi járat vonalán 10:00 és 20:00 óra között 30 percenként
• ezen kívül a 8-as helyi járat menetrend szerint közlekedik “Likócs“ megállóhoz
Az esti nagykoncert után a Kardán u. Pipacs előtti szakaszáról folyamatosan buszjáratok indulnak a 12 és 24 helyi járatok vonalán.
Az Audi Hungaria főporta előtti P1.2 (vezetői), valamint a P1.3 (munkatársi) kivételével a parkolók üzemelnek. A Kardán u. 07:00 és 24:00 óra
között a Kardán u. / Audi Hungaria út körforgalom és a TT ferdeparkoló (autóbuszforduló) között a forgalom elől teljesen le lesz zárva.
A gyárterületre belépni az 1. (főporta), a 2/A és 2/B (Pipacs kapuk), a 3. (TT), az 5. (szerszámgyár), a 8. (autógyár főporta) valamint a 9. portákon
lehetséges.

Parkolási tilalom, járművek elszállítása
Szolgálati autók behajtásának szabályai
A behajtásra jogosult szolgálati járművek (PDW) szeptember 14-én kizárólag a 9. portán keresztül hajthatnak be és ki 07:00 és 24:00 óra között.
Ezen időtartam alatt a szolgálati, területi vagy Fuhrpark autók kizárólag a G11 mellett található, régi FBU parkolóban tárolhatók.

•

Parkolók lezárása és kiürítése

• P1.2 (Management) / teljes parkoló: szept. 13. 18:00 és szept. 14. 24:00 óra között
• P1.3 (munkatársi) / színpadi terület (Pipacs felőli kerítés mentén): szept. 12. 05:00 és szept. 15. 05:00 óra között
• P1.3 (munkatársi) / teljes parkoló: szept.13. 18:00 és szept.15. 05:00 óra között
• Parkolóöblök a főporta (1.) és a TT-porta (3.) között: szept. 13. 07:00 és szept. 15. 05:00 óra között
• Szervízút a G70 nyugati oldalán végig: teljes megállási és parkolási tilalom, szept.14. 07:00 és 24:00 óra között
A tilalom ellenére otthagyott vagy leparkolt autókat haladéktalanul elszállítjuk!
További részletes információk és térképek a myneten!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi területek a rendezvény idején biztonsági okokból nem látogathatók: Operating, szervertermek, a háztechnika és a fluidmanagement területei, forgácscsarnokok és -alagutak, biztonsági zónák, lakkozó, az üzemi tűzoltóság területei valamint a logisztikai
területek és sátrak.

