Racibórz, 25.06.2015

BMP 27/06/2015

Szanowni Państwo
Na temat najnowszych rozwiązań technologicznych, maszyn, w które warto inwestować,
innowacyjnych surowców i opakowań oraz implementacji przepisów prawnych w nowoczesnym
zakładzie kosmetycznym, będziemy dyskutować podczas:

IV Konferencji Naukowo-Technicznej
,,PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY 2015’’.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 października br. w andel’s Hotel Łódź
W programie m.in.:
• Debata: Kierunek zarządzanie kapitałem ludzkim – od operatora do dyrektora
• Sesje wykładowe:
o Kierunek: kontrola jakości i bezpieczny produkt – od surowca do wyrobu gotowego
o Kierunek: park maszynowy i nowoczesne technologie – od mieszalnika do robota
o Kierunek: opakowania i pakowanie – od słoiczka do palety
o Kierunek: wymogi prawne – od opublikowania do implementacji
•

•
•

Warsztaty:
o Jak dobrze skalkulować niepewność?
o Jak uzyskać doskonałość operacyjną?
o Jak właściwie oceniać bezpieczeństwo kosmetyków?
Ekspozycja stoisk
Wycieczka techniczna do zakładu produkcyjnego EMO-FARM Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy w imieniu BMP. Jesteśmy pewni, że wieloletnie doświadczenie
naszej firmy w zakresie przygotowywania tego typu imprez zagwarantuje jego najwyższy poziom
merytoryczny i organizacyjny.
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 16 września.

Z poważaniem
Adam Grzeszczuk
prezes zarządu BMP

Koszty uczestnictwa (udział w obradach, udział w bankiecie, komplet materiałów konferencyjnych):
•
przy zgłoszeniu w terminie do 2 września 890 zł/osoba
•
przy zgłoszeniu w terminie po 2 września 1050 zł/osoba
Zakwaterowanie:
ANDEL’S HOTEL ŁÓDŹ ****; 91-065 Łódź, Ogrodowa 17
• pokój 1-osobowy 360 zł/doba
• pokój 2-osobowy 440 zł/doba
Do podanych cen należy doliczyć 23 % VAT

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłaszamy udział w konferencji:
imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

Rezerwacja miejsc noclegowych:
Dla ilu osób nocleg:
06/07.10.2015

pokój 1-osobowy

pokój 2-osobowy

DANE FIRMY:
nazwa firmy

ulica

kod

numer NIP

telefon

osoba kontaktowa

miejscowość

fax

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 bis” 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 bis” 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)

