
 
 
 

 
 
 
BMP 01/06/2017             Racibórz, 26.06.2017 

                     

 
Szanowni Państwo 
 

 
         Wytwarzanie leków i kosmetyków, zapewnienie i kontrola jakości, surowce, pakowanie 
i znakowanie produktów, utrzymanie ruchu, nowoczesne maszyny i urządzenia, bezpieczeństwo 
produkcji, efektywność i optymalizacja procesów – to główne tematy, na które będziemy 
dyskutować podczas: 
 

XIII Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego 
i Kosmetycznego 2017. 

 

Spotkanie odbędzie się w dniach 18-19 października br. w hotelu Windsor w Jachrance. 
W programie m.in.: 

• Debata:  
o Nowoczesny Zakład Farmaceutyczny i Kosmetyczny 

• Sesje wykładowe: 
o OD WAGI DO KARTONIARKI Nowoczesne maszyny i urządzenia w zakładach farmaceutycznych 
o OD PIPETY DO ROBOTA Nowoczesne maszyny i urządzenia w zakładach kosmetycznych 
o BY WSZYSTKO DZIAŁAŁO, JAK NALEŻY Utrzymanie ruchu w zakładzie farmaceutycznym 
o BEZPIECZNY PRODUKT I PRACOWNIK Bezpieczna produkcja w zakładach farmaceutycznych 
o OPAKOWANIE? NIE CHODZI TYLKO O PAKOWANIE! Trendy w pakowaniu kosmetyków 
o WAŻNE JEST NIE TYLKO WNĘTRZE Opakowania w przemyśle farmaceutycznym 
o JAKOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA Kontrola jakości produktów 
o JAK NIE WYDAĆ ZA DUŻO? Efektywność i optymalizacja produkcji 
o Z CZEGO ZROBIĆ KOSMETYKI PRZYSZŁOŚCI? Nowoczesne surowce w produkcji kosmetyków 

 

• Blok Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:   
o Zastrzyk informacji z prawa farmaceutycznego 

• Warsztaty: 

• Ekspozycja stoisk 

• Wycieczki techniczne do zakładów produkcyjnych ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
i Flos-Lek. 

 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowaliśmy się na połączenie 

odbywających się dotąd równolegle konferencji Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł 
Kosmetyczny i organizację jednego dużego wydarzenia, które mamy nadzieję spotka się z 
aprobatą. 
 

Kartę zgłoszenia po czytelnym wypełnieniu należy przesłać faksem na numer  
32 414 97 73, bądź mailem na adres justyna.bujko@e-bmp.pl w terminie do 22 września. 
        

 
Z poważaniem 

 
   Adam Grzeszczuk 

     prezes zarządu BMP 
 

Koszty uczestnictwa (udział w obradach, udział w bankiecie, komplet materiałów konferencyjnych): 

• przy zgłoszeniu jednej osoby 1050 zł/osoba 

• przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby 890 zł/osoba 

• specjalne koszty uczestnictwa dla uczestników Wiosennej Konferencji Farmaceutycznej 2017 – zapytaj organizatora 
 

Zakwaterowanie:  
Hotel Windsor, 
Jachranka 75, 05-140 Serock 
- pokój 1-osobowy 290 zł/doba 
- pokój 2-osobowy 320 zł/doba 

Hotel Lawenda Park  
Jachranka 74, 05-140 Serock 
- pokój 1-osobowy 230 zł/doba 
- pokój 2-osobowy 260 zł/doba 

Do podanych cen należy doliczyć 23 % VAT 



 

K
A

R
TA

 Z
G

ŁO
SZ

EN
IA

 U
C

ZE
ST

N
IC

TW
A

 

Zgłaszamy udział w konferencji:   

 

 
imię i nazwisko 

 

 
stanowisko 

numer telefonu 
komórkowego (na potrzeby 

systemy b2b) 

adres e-mail (na 
potrzeby systemu b2b) 

   

 
Imię i nazwisko 

 

 
stanowisko 

numer telefonu 
komórkowego (na potrzeby 

systemy b2b) 

adres e-mail (na 
potrzeby systemu b2b) 

   

 
Imię i nazwisko 

 
 

stanowisko 

 

numer telefonu 
komórkowego (na potrzeby 

systemy b2b) 

adres e-mail (na 
potrzeby systemu b2b) 

   

Rezerwacja miejsc noclegowych:  

 
Dla ilu osób nocleg: 

   

   

18/19.10.2017      pokój 1-osobowy      pokój 2-osobowy 

      

DANE FIRMY:     

 
nazwa firmy 
 
 

 
ulica 
 

 
kod 

 
miejscowość 

 
numer NIP 

 
telefon 
 

 
fax 

 
osoba kontaktowa 
 

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie 
oraz proforma 

  
*  Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu  

** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekfarmacja.pl)  

*** Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz  w związku z zapisami zawartymi w  
regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej organizatorowi w celach jak w ww. regulaminie.  

 

ORGANIZATOR: BMP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k., 
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35 
NIP: 639-20-03-478 
Kontakt: Justyna Bujko, 
tel. 32/ 415 97 74 w. 41; fax 32 414 97 73 
e-mail: justyna.bujko@e-bmp.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………......................................................... 

(pieczęć firmy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………......................................................... 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy) 

 

 

http://www.kierunekfarmacja.pl/

