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BMP 5/H/2018                         Racibórz, 22.05.2018 r. 
 
        

Szanowni Państwo, 

 

Kolejna edycja równoległych konferencji „Woda i Ścieki w Przemyśle 
Spożywczym” oraz ,,Woda i Ścieki w Przemyśle” odbędzie się w dniach                               
24-25 września, w Hotelu Best Western w Krakowie. 
 

Jakie są korzyści z udziału w konferencjach? 
 

• bezpośredni dostęp do specjalistów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków oraz specjalistów ds. ochrony 
środowiska z: zakładów chemicznych, rafinerii, petrochemii, elektrowni, 
elektrociepłowni oraz zakładów branży spożywczej (browarnictwo, 
mleczarstwo, przetwórstwo spożywcze), 
 

• możliwość prezentacji oferty firmy w trakcie 15 minutowej prelekcji oraz na 
stoisku wystawowym wśród decydentów z branży, 

 

• zdobycie wiedzy o planach inwestycyjnych/zakupowych ww. branż, 
 

• dostęp do platformy B2B, która umożliwia umawianie spotkań bezpośrednich 
przed konferencją, 

 

• udział w wycieczkach technicznych.  
 

Co w programie? 
 

• bloki tematyczne dostosowane są do profilu Twojej firmy w trakcie których 
możliwe są prezentacje rozwiązań technicznych i nowych produktów 
 

• wspólna wystawa ponad 30 stoisk firm oferujących produkty z zakresu: 
✓ przygotowania i uzdatniania wody technologicznej, 
✓ technologii i urządzeń do oczyszczania ścieków, 
✓ monitoringu gospodarki wodnej, 
✓ automatyki i optymalizacji procesów, 
✓ urządzeń w gospodarce wodno-ściekowej (pompy, zawory, armatura, rury) 

 

• odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów biznesowych. 

 

W załączeniu program ramowy, formularz informacyjny z cennikiem i karta 
zgłoszenia. Termin zgłoszeń: 14 lipca br.   

Z wyrazami szacunku,    

Beata Fas 
       dyrektor ds. handlu i marketingu 
       BMP 
 

Kontakt:   

Ewa Dombek, tel. 606 337 384, 32/4153317 wew. 17, ewa.dombek@e-bmp.pl 

Małgorzata Pozimska, tel. 792 679 044, 32/4152921 wew. 36, malgorzata.pozimska@e-bmp.pl 

Marta Mika, tel. 602 694 574, 32/4153317 wew.38, marta.mika@e-bmp.pl  

Marta Mazurek, tel. 539 059 377, 32/4153317 wew. 24, marta.mazurek@e-bmp.pl  

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

Jolanta Mikołajec-Piela, tel. 602 601 089, 32/4153317 wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl  
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FORMULARZ INFORMACYJNY 

Sponsor Konferencji  SPONSOR 
GŁÓWNY 

SPONSOR 

Przyznanie tytułu sponsora głównego / sponsora konferencji „Woda i Ścieki w 
Przemyśle” lub „Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym” 

✓  ✓  

Możliwość wystawienia bannera reklamowego (szer. do 1,5 m) na sali konferencyjnej 2 szt. 1 szt. 

Prezentacja firmy w trakcie konferencji, czas trwania do 15 min. ✓  ✓  

Wyeksponowanie na zaproszeniach, na prezentacji multimedialnej, na okładce katalogu 
nazwy firmy i logo jako sponsora głównego / sponsora konferencji 

✓  ✓  

Powierzchnia wystawiennicza (zabudowa octanorm) 6 m2 4 m2 

Reklama A4 w magazynie „Chemia Przemysłowa” lub „Energetyka Cieplna i Zawodowa”           
lub „Kierunek Spożywczy” 

✓  ✓  

Informacja o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona B5, cz-b) ✓  ✓  

Baner główny na portalu www.kierunekchemia.pl lub www.kierunekenergetyka.pl  lub 
www.kierunekspozywczy.pl przez 1 miesiąc  

2 portale 1 portal 

Skierowanie imiennych zaproszeń z logo firmy do zakładów branży ✓  ✓  

Dystrybucja materiałów reklamowych w pakietach konferencyjnych dla uczestników ✓  ✓  

Koszt: 
Uwaga: Do każdego z pakietów sponsorskich należy doliczyć koszty uczestnictwa 

15 000 zł 13 000 zł 

 

Pakiety promocyjne PAKIET 

I 

PAKIET 

II 

PAKIET 

III 

PAKIET 

IV 

PAKIET 

V 

PAKIET 

VI 

Powierzchnia wystawiennicza 2 m²  
(zabudowa octanorm) ✓    

✓  ✓   

Prezentacja firmy w trakcie wybranej konferencji, czas 
trwania do 15 min. 

✓  ✓  ✓     

Reklama formatu A4 w magazynie „Chemia 
Przemysłowa” lub „Energetyka Cieplna i Zawodowa” lub 
„Kierunek Spożywczy”                                     

✓  ✓   
✓    

Informacja o firmie w materiałach konferencyjnych                                     
(1 strona B5, cz-b)  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Baner środkowy na stronie portalu 
www.kierunekchemia.pl lub www.kierunekenergetyka.pl  lub 
www.kierunekspozywczy.pl przez 1 miesiąc. 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Powierzchnia na wystawienie banera reklamowego 
w części wystawienniczej (szer. max. 1,5 m.) 

     
✓  

Koszt: 7 900 zł 5 600 zł 3 300 zł 5 300 zł 3 000 zł 1 500 zł 

Uwaga: Do każdego z pakietów promocyjnych należy doliczyć koszty uczestnictwa 
 

 

Koszty uczestnictwa (obowiązkowe):  

• dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w bankiecie): 990 zł netto 

• dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w bankiecie): 1 700 zł netto 
 

Dodatkowa promocja w materiałach konferencyjnych: 
• wpis w materiałach konferencyjnych (format B5, wersja cz-b): 200 zł netto 

• dystrybucja materiałów reklamowych w pakiecie konferencyjnym (max. 1 szt./os.): 900 zł netto 

• baner główny na stronie portali: 500 zł netto 
 

 

 

Zakwaterowanie (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, parking we własnym zakresie) 

 Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy 

Best Western Premier Kraków Hotel (ul. Opolska 14 a, 30-001 Kraków) 350 zł/doba 390 zł/doba 

Best Western Efekt Express Kraków Hotel (ul. Opolska 14 , 30-001 Kraków) 320 zł/doba 350 zł/doba 
                                                                                                                                                                        

Do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT 
UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjnego (word, max 1800 znaków ze spacjami, dane teleadresowe, logo firmy) oraz 

reklamy do magazynów (wykonane wg specyfikacji technicznej dostępnej na www.kierunekbmp.pl) należy dosłać w terminie do                      

10 sierpnia 2018. W przypadku przekroczenia terminu nie gwarantujemy publikacji. 
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                                 ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA 
    .....................................................                                                                                               ……………………………………………                                                                                                                                  

(Miejscowość i data)                                                                                                                                             (pieczęć firmy) 
      

   

 

 
  

IMIĘ I NAZWISKO - drukowanymi literami Stanowisko 
(obowiązkowe) 

Tel. Komórkowy 
(obowiązkowy) 

 Adres e-mail 
(obowiązkowy) 

 
 

 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

Sponsor konferencji (nazwa konferencji ………………………………………………………….…………………….) TAK NIE 

Sponsor główny konferencji   

Sponsor konferencji   

Pakiety promocyjne (nazwa konferencji ………………………………………………………….…………………….) 
TAK NIE 

PAKIET I      (stoisko + prezentacja + reklama)    

PAKIET II     (prezentacja + reklama)    

PAKIET III    (prezentacja)     

PAKIET IV   (stoisko + reklama)    

PAKIET V    (stoisko)    

PAKIET VI   (baner)   

 

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

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

Inne formy promocji TAK NIE 

Promocja w materiałach konferencyjnych     

         Wpis w materiałach konferencyjnych - format B5   

 Dystrybucja materiałów   

Udział w konferencji TAK NIE 

Z pakietem promocyjnym/sponsorskim    

Bez wykupionego pakietu promocyjnego – udział zwykły   

Udział w wycieczce technicznej                                                                                                                                                
UWAGA! Liczba miejsc na wycieczkę techniczną może być ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzenie mailowe od organizatora.                                                                                                                                                   
Browar Brzesko – ilość osób ……… Oczyszczalnia ścieków – ilość osób …… Ekospalarnia – ilość osób .….. 

Rezerwacja noclegu          

Dodatkowy nocleg przed konferencją (23/24.09.2018) dla ………osób  Pokój 1-os.          Pokój 2-os  

Nocleg w trakcie konferencji (24/25.09.2018) dla ……………. osób Pokój 1-os.         Pokój 2-os 

Dane osoby kontaktowej 
 

 

Imię i nazwisko ..................................................................     numer tel............................. adres e-mail  .............................................................. 
(na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa, proforma, na podstawie której należy dokonać płatności oraz faktura)    
 

Dane do faktury                                           
NIP PŁATNIKA: ........................................................                    Faktura PLN                 Faktura Euro       

                                                               

 

 

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

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM LUB FAKSEM DO 14 LIPCA BR. 
 

 

* Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu                

**  Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP (regulamin jest dostępny na stronie: www.kierunekenergetyka.pl, www.kierunekchemia.pl, 

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 związk z zapisami zawartym i                                         
w  regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej organizatorowi w celach jak w ww. regulaminie. 

http://www.kierunekbmp.pl/
http://www.kierunekenergetyka.pl/
http://www.kierunekchemia.pl/

