
     
 
           
 
 
 

 

 
 
BMP 1/05/2017                                                Racibórz, 10 maja 2017 

  

          

          Szanowni Państwo 

 

BMP - wydawca magazynu „Kierunek Spożywczy” oraz portalu kierunekspozywczy.pl 

zapraszają do udziału w IV Konferencji Naukowo-Technicznej: „Bezpieczny Produkt 

Spożywczy”, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w Hotelu Binkowski w Kielcach 

Honorowym Gospodarzem jest Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa. 
 

 

Zakres tematyczny:  

• BYĆ NA BIEŻĄCO Z NOWOŚCIAMI 

- nadchodzące zmiany w prawie i instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę, 
- nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w produkcji żywności, 

- maszyny bezpieczne w procesie produkcji 

• HIGIENA I CZYSTOŚĆ PRODUKCJI 
- metody utrzymywania czystości oraz środki higieniczne stosowane w zakładach produkcyjnych, 
- zagrożenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne, 
- zarządzanie czystością i higieną, 

- szybkie metody oceny stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych, 
- wspomaganie procesów np. mycia CIP, 
- systemy oczyszczania powietrza, 

- dezynsekcja i deratyzacja w zakładach. 

• JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI 
- wymagania stawiane przez systemy zapewnienia jakości tj. BRC, IFS, FSSC 22000 
- kontrola jakości produktu, 

- doświadczenia z wdrażania systemów jakości, 
- systemy i narzędzia informatyczne wspierające monitoring i kontrolę, 
- audyty systemów jakości w zakładzie, 

- praktyczne przełożenie wymagań norm na pracę w zakładzie. 

• PAKOWANIE I ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI 
- znakowanie żywności, 
- informacje zawarte na etykiecie – co trzeba, a czego nie można umieszczać?, 
- wymagana dokumentacja dotycząca opakowań żywości,  

- zezwolenia, certyfikaty, deklaracja zgodności,  
- linie pakujące i maszyny etykietujące, 

- wizyjna kontrola jakości opakowań. 

 
Uczestnicy: działy produkcji i kontroli jakości z mleczarni, browarów, rozlewni wód i soków, 

zakładów spirytusowych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz przedstawiciele firm 
proponujących nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania do bezpiecznej produkcji.

  

   

W załączeniu program ramowy, formularz informacyjny z cennikiem i karta zgłoszenia.  

Termin zgłoszeń: 2 września br. 

 
Z wyrazami szacunku 

          Beata Fas 
          dyrektor ds. handlu i marketingu 
          BMP 

Kontakt:   
Magdalena Widrińska, tel. 539 059 377, 32/4153317 wew. 29, magda.widrinska@e-bmp.pl  
Magdalena Kozicka, tel. 602 694 574, 32/4153317 wew.38, magda.kozicka@e-bmp.pl  
Jolanta Mikołajec tel. 602 601 089, 32/4153317 wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl  
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 
Beata Fas, tel. 694 848 853, 32/4153317 wew.33, beata.fas@e-bmp.pl  
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FORMULARZ INFORMACYJNY 

I. Partner główny – oferta obejmuje: 
1. Przyznanie tytułu partnera głównego IV Konferencji „Bezpieczny Produkt Spożywczy”. 
2. Prezentację firmy do 15 min. 
3. Pokrycie kosztów udziału dla 3 osób z firmy (wyżywienie, materiały, zakwaterowanie 1 doba konferencyjna). 
4. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać 

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

programu. 
6. Udostępnienie powierzchni wystawienniczej do 6 m2 (zabudowa własna firmy). 
7. Reklamę A4 w kwartalniku „Kierunek Spożywczy” 4/2017. 
8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
9. Baner na stronie portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

Koszt promocji: 17 000 zł 
 

II. Partner – oferta obejmuje: 
1. Przyznanie tytułu partnera IV Konferencji „Bezpieczny Produkt Spożywczy”. 
2. Prezentację firmy do 15 min. 
3. Pokrycie kosztów udziału dla 2 osób z firmy (wyżywienie, materiały, zakwaterowanie 1 doba konferencyjna). 
4. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać 

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

programu 
6. Udostępnienie powierzchni wystawienniczej do 4 m2 (zabudowa własna firmy). 
7. Reklamę A4 w kwartalniku „Kierunek Spożywczy” 4/2017. 
8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
9. Baner główny na stronie portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

Koszt promocji: 14 000 zł 
 

 III. Inne formy promocji: 
 

a) PAKIET I (stoisko + prezentacja + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa własna). 
2. Prezentacja firmy do 15 min. 
3. Reklama A4 w kwartalniku „Kierunek Spożywczy” 4/2017. 
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
5. Baner środkowy na portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 6 900 zł 
 

b) PAKIET II (prezentacja + reklama): 
1. Prezentacja firmy do 15 min. 
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
3. Reklama A4 w kwartalniku „Kierunek Spożywczy” 4/2017. 
4. Baner środkowy na portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 4 900 zł 
 

c) PAKIET III (prezentacja):  
1. Prezentacja firmy do 15 min. 
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
3. Baner środkowy na portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 2 900 zł 
 

d) PAKIET IV (stoisko + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa własna). 
2. Reklama A4 w kwartalniku „Kierunek Spożywczy” 4/2017. 
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
4. Baner środkowy na portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 4 700 zł 
 

e) PAKIET V (stoisko): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa własna). 
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
3. Baner środkowy na portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 2 700 zł 
 

f) PAKIET VI (baner): 
1. Powierzchnia na wystawienie banera reklamowego w części wystawienniczej (zapewniamy powierzchnię do szer. do 1,5 m). 
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała). 
3. Baner środkowy na portalu www.kierunekspożywczy.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 1 300 zł 
 

IV. Promocja w materiałach konferencyjnych: 
a) wpis w materiałach konferencyjnych (cz/b, 1xB5): 200 zł 
b) dystrybucja materiałów reklamowych poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych (max. 1A4): 800 zł 
c) baner główny na www.kierunekspożywczy.pl: 500 zł 

 

V. Koszty uczestnictwa (obowiązkowe):  
- dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 900 zł  
- dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1 500 zł  
 

VII. Zakwaterowanie (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym 
zakresie , wszelkie zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu,:  
BINKOWSKI RESORT, ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce  
Pokój 1 – osobowy 200 zł/dobą 
Pokój 2 – osobowy 300 zł/doba 
Do ww cen doliczamy podatek VAT 23%.  

UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjnego (word, max. 1800 znaków ze spacjami, dane teleadresowe, logo firmy) oraz reklamy do 
wydania 4/2017 „Kierunek Spożywczy” (wykonane wg specyfikacji technicznej dostępnej na www.kierunekagro.pl) należy dosłać w terminie do 10 
września 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 IV Konferencji Naukowo-Technicznej 

„Bezpieczny Produkt Spożywczy” (14-15.11.2017) 
 
 
 
 
 

    ………..................................................        ..............................................................           .............................................         …………….................................... 
    (imię i nazwisko - drukowanymi literami)        (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)  (adres e-mail)                  (telefon komórkowy) 
 

 

    ………..................................................        ..............................................................           .............................................         …………….................................... 
    (imię i nazwisko - drukowanymi literami)        (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)  (adres e-mail)                  (telefon komórkowy) 
 

 

    ………..................................................        ..............................................................           .............................................         …………….................................... 
    (imię i nazwisko - drukowanymi literami)        (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)  (adres e-mail)                  (telefon komórkowy) 

 

 

I.  Partner główny                                              □ tak   □ nie      
II.  Partner                                        □ tak   □ nie    
III.  Inne formy promocji                              

 
a) PAKIET I (stoisko + prezentacja + reklama)         □ tak   □ nie      
b) PAKIET II (prezentacja + reklama)   □ tak   □ nie      
c) PAKIET III (prezentacja)    □ tak   □ nie      
d) PAKIET IV (stoisko + reklama)   □ tak   □ nie      
e) PAKIET V (stoisko)    □ tak   □ nie      
f) PAKIET VI (baner)    □ tak   □ nie      

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

 
Osoba referująca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Upoważniamy organizatora sympozjum/konferencji do rozpowszechniania prezentacji multimedialnej przedstawionej na sympozjum/konferencji    □ tak   □ nie      

 IV.     Promocja w materiałach konferencyjnych     
a) Wpis w materiałach konferencyjnych    □ tak   □ nie 
b) Dystrybucja materiałów    □ tak   □ nie 
c) Baner na www.kierunekspozywczy.pl    □ tak   □ nie                   

 V.    Udział zwykły                                 □ tak   □ nie 
          VI.   Rezerwujemy miejsce noclegowe (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, parking we własnym zakresie) 

 

Dodatkowy  13/14.11.2017 ................ (*) 

 

                pok. 1-os 

 

pok. 2-os 

 

* Zaznacz dla ilu osób nocleg 

      właściwe zakreślić  

                      14/15.11.2017 ................ (*) 

 

pok. 1-os 

 

pok. 2-os. 

     

         VII.   Dodatkowe informacje  osoba kontaktowa: ....................................................................................... numer tel kom...................................................... 

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

                                          (pieczęć firmy)       
  
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać faksem na  nr 32/414 97 73 lub mailem do 2 września br. 
 *   Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP (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 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) 
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