
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMP/2/6/2015                                        Racibórz, 20 października 2015 r. 

  

Szanowni Państwo, 

 
W imieniu BMP’ - organizatora oraz MPWIK w m.st. w Warszawie S.A. – honorowego 

gospodarza serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XVIII Kongresie  WOD-KAN-EKO 
2015, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada br. w hotelu Windsor w Serocku koło 
Warszawy. 

 
WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych 

poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów     
i dyskusję nad rozwojem branży połączoną z wystawą targową stoisk.  

 
Przewidujemy udział ponad 250 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, 

oczyszczalni ścieków, biur projektowych, inwestorów i wykonawców zainteresowanych 
wdrażaniem w swoich zakładach nowych technologii i urządzeń, a także firm 
dostarczających nowoczesne rozwiązania i technologie. 
 
Zakres tematyczny dla wystawców: 

• systemy, technologie i urządzenia służące uzdatnianiu wody, 
• technologie oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, 
• urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, oczyszczalni,  mierniki wody i ścieków, 
• remonty i modernizacje urządzeń na oczyszczalni i w zakładzie wodociągowym 
• maszyny, urządzenia i nowoczesne technologie służące do budowy, naprawy i utrzymania 

sieci wod-kan, 
• agregaty hydrauliczne, pompy, armatura, zawory, pojazdy specjalistyczne, 
• programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego                      

i infrastrukturą techniczną. 
• praktyki i kierunek zagospodarowania wód opadowych, 
• projektowanie i budowa instalacji dla wód deszczowych. 

 
Spotkanie jest znakomitą okazją do zaprezentowania Państwa firmy, promocji 

osiągnięć technologicznych, a także bezpośredniego nawiązania kontaktów biznesowych              
z potencjalnymi partnerami działającymi w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Przewidujemy, 
iż w tym roku ofert ę zaprezentuje ponad 60 firm.  

  
W przypadku zainteresowania ofertą proszę o przesłanie karty uczestnictwa faksem 

032/4149773 lub mailem do dnia 30 września br.  W załączeniu przesyłam program ramowy, 
formularz informacyjny z cennikiem i kartę zgłoszenia.   

          
  

Z wyrazami szacunku, 
Beata Fas 
dyrektor ds. handlu i marketingu BMP 

 
 

Kontakt:   
Małgorzata Pozimska, tel. 792 679 044, 32/4152921 wew. 36, malgorzata.pozimska@e-bmp.pl 
Ewa Zygmunt, tel. 606 337 384, 32/4153317 wew. 17, ewa.zygmunt@e-bmp.pl 

Magdalena Kozicka,  tel. 602 694 574,32/4153317 wew.38, magda.kozicka@e-bmp.pl  

Beata Fas, tel. 694 848 853, 32/4153317 wew.33, beata.fas@e-bmp.pl  

 

 
 
 



 
FORMULARZ INFORMACYJNY 

1. Sponsor główny:     
1. Przyznanie tytułu sponsora  XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego „WOD-KAN-EKO 2015”. 
2. Prezentację firmy do 15 min. 
3. Pokrycie kosztów udziału dla 3 osób (wyżywienie, materiały konferencyjne, zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych 

w trakcie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących). 
4. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać 

impreza nazwy waszej firmy jako sponsora sympozjum. 
5. Eksponowanie firmy jako sponsora podczas całej imprezy: wybór miejsca w hali wystawienniczej, prezentacja w 

atrakcyjnym miejscu programu. 
6. Możliwość ustawienia 1 rollup-u w sali wykładowej lub w części wystawienniczej. 
7. Stoisko do 8 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 4 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy). 
8. Reklama formatu A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
9. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1xB5 cz/b . 
10. Dystrybucja materiałów promocyjnych przygotowanych przez sponsora poprzez umieszczenie ich w każdym z pakietów 

rejestracyjnych uczestników. 
11. Logo oraz baner na stronie portalu www.kierunekwodkan.pl przez 30 dni. 

  Koszt sponsoringu: 28 000 zł netto  

 

2. Partner główny:          
1. Przyznanie tytułu partnera głównego XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego „WOD-KAN-EKO 2015”. 
2. Prezentację firmy do 15 min. 
3. Pokrycie kosztów udziału dla 2 osób (wyżywienie, materiały konferencyjne, zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych 

w trakcie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących). 
4. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać 

impreza, nazwy waszej firmy jako partnera głównego sympozjum. 
5. Eksponowanie firmy podczas całej konferencji: wybór miejsca w hali wystawienniczej, prezentacja w atrakcyjnym miejscu 

programu. 
6. Możliwość ustawienia 1 rollup-u w sali wykładowej lub w części wystawienniczej. 
7. Stoisko do 6 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy). 
8. Reklama formatu  A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
9. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1xB5 cz/b. 
10. Dystrybucja materiałów promocyjnych przygotowanych przez partnera, poprzez umieszczenie ich w każdym z pakietów 

rejestracyjnych uczestników. 
11. Logo oraz baner na stronie portalu www.kierunekwodkan.pl przez 30 dni. 

Koszt sponsoringu: 21 000 zł  netto 
 

3. Partner 
1. Przyznanie tytułu partnera XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego „WOD-KAN-EKO 2015”. 
2. Prezentację firmy do 15 min. 
3. Pokrycie kosztów udziału dla 2 osób (wyżywienie, materiały konferencyjne, zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych 

w trakcie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących). 
4. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać 

impreza, nazwy waszej firmy jako partnera sympozjum. 
5. Eksponowanie firmy podczas całej imprezy: wybór miejsca w hali wystawienniczej, prezentacja w atrakcyjnym miejscu 

programu. 
6. Możliwość ustawienia 1 rollup-u na sali wykładowej lub w części wystawienniczej. 
7. Stoisko do 4 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy). 
8. Reklama formatu  A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
9. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1xB5. 
10. Dystrybucja materiałów promocyjnych przygotowanych przez partnera, poprzez umieszczenie ich w każdym z pakietów 

rejestracyjnych uczestników. 
11. Logo oraz baner na stronie portalu www.kierunekwodkan.pl przez 30 dni. 

Koszt pakietu: 18 000 zł  netto 
 

4. Inne formy promocji: 
 

a) PAKIET I (stoisko 4  m2 + prezentacja + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy).  
2. Prezentacja firmy do 15 min  (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na około      

2 godz. przed prezentacją). 
3. Reklama formatu A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

 Koszt: 9 500 zł 
 

b) PAKIET II (stoisko 2  m2 + prezentacja + reklama): 
5. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy).  
6. Prezentacja firmy do 15 min  (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na około      

2 godz. przed prezentacją). 
7. Reklama formatu A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

 Koszt: 8 500 zł 
 
 



 
 

c) PAKIET III (prezentacja + reklama): 
1. Prezentacja firmy do 15 min.  
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 
3. Reklama formatu A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 

 Koszt: 5 500 zł 
 

d) PAKIET IV (prezentacja):  
1. Prezentacja firmy do 15 min.  
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

 Koszt: 3 500 zł 
 

e) PAKIET V (stoisko 4m 2 + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 tygodnie 
przed sympozjum - za dodatkową opłatą). 

2. Reklama formatu A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

 Koszt: 5 900 zł 
 

f) PAKIET VI (stoisko 2 m 2 + reklama): 
4. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 tygodnie 
przed sympozjum - za dodatkową opłatą). 

5. Reklama formatu A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” 4/2015. 
6. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

 Koszt: 4 900 zł 
 

g) PAKIET VII (stoisko 4 m 2): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 tygodnie 
przed sympozjum - za dodatkową opłatą). 

2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 
 Koszt: 3 900 zł 

 

h) PAKIET VIII (stoisko 2 m 2): 
3. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 tygodnie 
przed sympozjum - za dodatkową opłatą). 

4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 
 Koszt: 2 900 zł 
 

i) PAKIET IX (baner): 
1. Powierzchnia na wystawienie rollupu reklamowego  w części wystawienniczej (organizator zapewnia jedynie powierzchnię 

wystawienniczą – szerokość do 1,5 m). 
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

 Koszt: 1 700 zł 
 

5. Promocja dodatkowa: 
a) wpis w materiałach konferencyjnych (cz/b, 1xB5): 200 zł 
b) dystrybucja materiałów reklamowych firmy (1 str. A4) poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych: 900 zł 
c) reklama A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan”: 2600 zł 
d) baner na www.kierunekwodkan.pl na 1 miesiąc: 500zł 
 

 

6. Roczna prenumerata magazynu „Kierunek Wod-Kan”: 92,60 zł 
 
7. Koszty uczestnictwa (obowi ązkowe):  
- dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 990 zł  
- dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1 700 zł 

 
8. Zakwaterowanie:     
 
Hotel Windsor, Serock/k. Warszawy, ul. Jachranka 75, 05-140 Serock 
pokój 1 - osobowy – 300 zł/dobę  
pokój 2 - osobowy jako pokój 1os. – 305 zł/dobę 
pokój 2 - osobowy – 325 zł/dobę 
 
W przypadku wyczerpania się miejsc w Hotelu Windsor, dostępne są miejsca w Hotelu Warszawianka, Serock/k Warszawy  
ul. Jachranka 77, 05-140 Serock                    
 
pokój 1 - osobowy – 310 zł/dobę  
pokój 2 - osobowy – 340 zł/dobę 
 
 
Do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%.Na prenumeratę obowiązuje 8% VAT. 
 
UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjne go (word, max 1800 znaków ze spacjami, dane 
teleadresowe, logo firmy) oraz reklamy do wydania 4 /2015 „Kierunek Wod-Kan” (wykonane wg specyfikacji 
technicznej dost ępnej na www.kierunekwodkan.pl  należy dosła ć w terminie do 20 pa ździernika br.  
W przypadku przekroczenia terminu nie gwarantujemy publikacji. 



 

  

 

 

        ................................................                                                                .............................................. 
      (miejscowość i data)                                                                                          (pieczęć firmy) 

Z G Ł O S Z E N I E  U C Z E S T N I C T W A 

    Zgłaszamy udział przedstawicieli naszej firmy w XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznym WOD-KAN-EKO 2015” (17-18.11.2015): 
 

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

(imię i nazwisko - drukowanymi literami)     (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów) 

 

………………………………………………………………………………….                                                         ........................................................................................... 
(imię i nazwisko - drukowanymi literami)     (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów) 

 

……………………………………………………………………………….…                                                         ........................................................................................... 
(imię i nazwisko - drukowanymi literami)     (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów) 

 

………………………………………………………………………….………                                                         ........................................................................................... 
(imię i nazwisko - drukowanymi literami)     (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów) 

1) Sponsor         □ tak   □ nie      
 

2) Partner Główny                                                 □ tak   □ nie      
 

3) Partner                                          □ tak   □ nie     
            

4) Inne formy promocji                              
 

a) PAKIET I (stoisko 4 m2 + prezentacja + reklama) □ tak   □ nie 

b) PAKIET II (stoisko 2 m2 + prezentacja + reklama) □ tak   □ nie 

c) PAKIET III (prezentacja + reklama)  □ tak   □ nie  

d) PAKIET IV (prezentacja)   □ tak   □ nie 

e) PAKIET V (stoisko 4 m2 + reklama)  □ tak   □ nie 

f) PAKIET VI (stoisko 2 m2 + reklama)  □ tak   □ nie 

g) PAKIET VII (stoisko 4 m2)   □ tak   □ nie 

h) PAKIET VIII (stoisko 2 m2)    □ tak   □ nie 

i) PAKIET IX (baner)    □ tak   □ nie 
 

  5)  Promocja w materiałach konferencyjnych     

   a)  Wpis w materiałach konferencyjnych  - format B5  □ tak   □ nie 

   b)  Dystrybucja materiałów   □ tak   □ nie 

    c)  Reklama A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan” □ tak   □ nie 

   d) Baner na www.kierunekwodkan.pl  □ tak   □ nie 

     

6) Roczna prenumerata magazynu „Kierunek Wod-Kan”   □ tak   □ nie 

7) Udział bez pakietu      □ tak   □ nie  

 

Tytuł prezentacji (15 min)...................................................................................................................................................................................... 
                                                      (treść prezentacji powinna być zgodna z programem oraz zatwierdzona przez organizatora) 

 

Osoba referująca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Upoważniamy organizatora sympozjum do rozpowszechniania prezentacji multimedialnej przedstawionej na sympozjum/konferencji    □ tak   □ nie      
                
 

7) Rezerwujemy miejsce noclegowe (decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

  

 

 

 

osoba kontaktowa: ....................................................................................... numer tel...................................................... 

 

kontaktowy adres e-mail  .............................................................................  

(Na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa oraz pro forma, na podstawie której należy dokonać płatności)    
 

NIP PŁATNIKA: .............................................   Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.         

        

Faktura w PLN              Faktura w EURO 

                 

................................................ 

                                  (pieczęć firmy)    

              Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać faksem luba mailem do 30 września br.                     
 *   Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP’ (regulamin jest dostępny na stronie: www.kierunekwodkan.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 ograniczona odpowiedzialnością sp. k., 

47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478, 
tel.: 32/ 415 97 74, fax: (032) 414 97 73 . 
Aktualne informacje: www.kierunekbmp.pl   

 

……………………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania firmy) 

 

         Nocleg dodatkowy     16/17.11. 2015 ............... (*) 
 

pok. 1-os. 

   

      pok. 2-os. 

                

       właściwe zakreślić 

 *   zaznacz, dla ilu osób nocleg                                                                      17/18.11.2015................ (*) 
   

pok. 1-os. 

     

      pok. 2-os. 


