BMP 30/11/2016

Racibórz, 23 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo

BMP, wydawca magazynu „Kierunek Spożywczy” i portalu kierunekspozywczy.pl
oraz Honorowy Gospodarz Grupa Żywiec S.A. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu zapraszają do udziału
w IX Konferencji Naukowo-Technicznej:
Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym,
która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w Hotelu Stok w Wiśle.
Celem konferencji jest prezentacja problematyki związanej z identyfikowaniem
i rozwiązywaniem problemów produkcji, technologii i jakości w zakładach spożywczych oraz wymiana
doświadczeń w tym obszarze.
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wyższych uczelni, rozlewni wód i soków, zakładów
spirytusowych, browarów, mleczarni: dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych, szefów
utrzymania ruchu, głównych specjalistów z zakresu produkcji i technologii oraz kadrę zarządzającotechniczną.
Nie zabraknie również przedstawicieli firm, które zaproponują urządzenia, technologie
i rozwiązania niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu spożywczego.
Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych
rozwiązań technologicznych. Spotkanie stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń
i informacji oraz daje możliwość zapoznania się z nowościami rynkowymi.
W programie m.in.:
 Wycieczka Techniczna do Browaru Arcyksiążęcego w Żywcu
 Warsztaty
 Panele Tematyczne:
- CZAS NA NOWOCZESNE NARZĘDZIA I SYSTEMY
- CZAS NA DIAGNOSTYKĘ I KONTROLĘ
- CZAS NA PODNOSZENIE NIEZAWODNOŚCI
- CZAS NA OSZCZĘDNOŚCI
- CZAS NA PREWENCJĘ
 Ekspozycja stoisk.
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie karty uczestnictwa
w terminie do 28 lutego 2017r. Warunki uczestnictwa na karcie zgłoszenia.
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonicznym 792 679 047 lub 32 415 9774 wew. 16, a także mailowo pod adresem:
rafal.ruczaj@e-bmp.pl
Serdecznie zapraszamy
Adam Grzeszczuk
Prezes Zarządu BMP

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłaszamy udział w konferencji:
imię i nazwisko

stanowisko

telefon komórkowy
na potrzeby systemu B2B

e-mail
na potrzeby systemu B2B

imię i nazwisko

stanowisko

telefon komórkowy
na potrzeby systemu B2B

e-mail
na potrzeby systemu B2B

imię i nazwisko

stanowisko

telefon komórkowy
na potrzeby systemu B2B

e-mail
na potrzeby systemu B2B

Rezerwacja miejsc noclegowych:
29/30.03.2017r.

pokój 1- osobowy

pokój 2-osobowy

30/31.03.2017r.

pokój 1- osobowy

pokój 2-osobowy

Koszty uczestnictwa

Koszt noclegu

udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne – nie
obejmuje noclegu
- 1 os. 480zł netto
- druga zgłoszona osoba 50% kosztów, tj. 240zł netto

Hotel Stok, Jawornik 52 A, 43-460 Wisła
- pokój 1 os. 260 zł/doba netto
- pokój 2 os. 330 zł/doba netto
Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Wycieczka techniczna
Arcyksiążęcy Browar w Żywcu

Zwiedzanie zakładu, ilość osób, które weźmie udział ………

Dane firmy:
nazwa firmy

numer NIP

ulica

kod

miejscowość

osoba kontaktowa

adres email, na który zostanie przesłana proforma

telefon

fax
uwagi

* 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.kierunekspozywczy.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: Rafał Ruczaj,
tel. 32/ 415 97 74 w. 16, tel. kom. 792 679 047
fax 32 414 97 73,
e-mail:rafal.ruczaj@e-bmp.pl

..........................................................................................
( pieczęć firmy)

………………..................................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy)

