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                                                                             Racibórz, 6 kwietnia 2021 r. 

 
           

        Szanowni Państwo, 
   

 
BMP – wydawca magazynu „Chemia Przemysłowa” oraz portalu www.kierunekchemia.pl 

serdecznie zaprasza Państwa do udziału w:  
 

XX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, 
 
która odbędzie się w dniach 28-29 września br w Łodzi. Honorowym Gospodarzem został 

CIECH S.A., natomiast rolę Parterów Branżowych objęły Grupa LOTOS oraz Grupa Azoty. 
  
Dlaczego warto brać udział w konferencji? 

 
 to najważniejsze w Polsce spotkanie kadry technicznej odpowiedzialnej za prewencję i 

bezpieczeństwo w zakładach chemicznych, azotowych oraz rafineriach 

 na stoiskach wystawowych oraz w czasie prelekcji przedstawiane będą rozwiązania 

techniczne zapewniające bezpieczeństwo  

 masz możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych. Jeśli na 

rozmowie z kimś zależy Ci szczególnie, możesz umówić się na indywidualne spotkanie w 

aplikacji BMP 

 Nowe wyzwania a bezpieczeństwo instalacji przemysłowych. Jak im sprostać? Jak wdrażać 

dobre praktyki? Jakimi narzędziami się wspierać? m.in. na te najważniejsze pytania dla 

branży poszukamy odpowiedzi podczas Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji 

Przemysłowych. 

 nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania 

 konferencja to nie tylko teoria. Zapraszamy na interesującą wycieczkę techniczną do 

zakładu CIECH SA 

 to już XX edycja. Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem odbiorców. 

Termin zgłoszeń: 30 lipca br. 
 

Z wyrazami szacunku, 
        Mateusz Grzeszczuk 
        Dyrektor działu sprzedaży BMP 
 
 

 
 

Kontakt:   
Ewa Dombek, tel. 606 337 384, 32/4153317 wew. 17, ewa.dombek@e-bmp.pl 
Krzysztof Sielski, tel. 511 066 599, 32 415 97 74 wew. 44, krzysztof.sielski@e-bmp.pl  
Marta Mika, tel. 602 694 574, 32/4153317 wew.38, marta.mika@e-bmp.pl  
Jolanta Mikołajec-Piela, tel. 602 601 089, 32/4153317 wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl 
Magda Widrińska, tel. 792 809 881, 32/4153317 wew. 29, magda.widrinska@e-bmp.pl  
Mateusz Grzeszczuk, tel. 880 660 486, 32/4153317 wew.33, mateusz.grzeszczuk@e-bmp.pl 
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FORMULARZ INFORMACYJNY 

Partner Konferencji  PARTNER 
GŁÓWNY 

PARTNER 

Przyznanie tytułu partnera głównego / partnera konferencji „Bezpieczeństwo Instalacji 
Przemysłowych”                                    

    

Możliwość ustawienia rollupu na sali konferencyjnej 2 szt. 1 szt. 

Prezentacja firmy do 15 min.     

Wyeksponowanie na zaproszeniach, w prezentacji multimedialnej, nazwy firmy i logo jako 
partnera głównego / partnera 

    

Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, prezentacja w 
dobrym czasie) 

    

Udostępnienie powierzchni wystawienniczej (zabudowa własna firmy).  6 m2 4 m2 

Reklama A4 w magazynie „Chemia Przemysłowa”.     

Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych w aplikacji BMP.      

Baner główny na stronie portalu www.kierunekchemia.pl przez 1 miesiąc.      

Dystrybucja materiałów reklamowych w pakietach konferencyjnych dla uczestników     

    Uwaga: Do każdego z pakietów należy doliczyć koszty uczestnictwa (obowiązkowe)                                     Koszt: 18 000 zł 15 000 zł 
 

Pakiety promocyjne PAKIET 

I 

PAKIET 

II 

PAKIET 

III 

PAKIET 

IV 

PAKIET 

V 

PAKIET 

VI 

Powierzchnia wystawiennicza 2 m²  
(zabudowa własna) 

         

Prezentacja firmy do 15 min. (dostarczona do 
operatora na 2hprzed prezentacją) 

         

Reklama formatu A4 w magazynie                                      
„Chemia Przemysłowa” 

         

Informacje o firmie w materiałach konferencyjnych                  
w aplikacji BMP  

            

Baner środkowy na stronie portalu 
www.kierunekchemia.pl (publikacja 1 miesiąc) 

            

Wystawienie banera reklamowego w części 
wystawienniczej (szer. max. 1,5 m.) 

       

Uwaga: Do każdego z pakietów należy doliczyć   
koszty uczestnictwa                                                           Koszt:                                    7 900 zł 5 800 zł 3 500 zł 5 300 zł 3 000 zł 1 200 zł 

 

Inne formy promocji 
Promocja w materiałach konferencyjnych: 
 wpis w materiałach konferencyjnych w aplikacji BMP – 200 zł 
 dystrybucja materiałów reklamowych w pakiecie konferencyjnym (max. 1 szt./os. lub 1 strona A4) – 1 000 zł 
 reklama w katalogu konferencyjnym w aplikacji BMP  – 1 000 zł 

 
 

Koszty uczestnictwa (obowiązkowe do powyższych pakietów):  
 dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1200 zł  
 dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1700 zł 

 

     UWAGA: Materiały o firmie  i reklamy do magazynu „Chemia Przemysłowa” (wykonane wg  specyfikacji  technicznej  dostępnej  na www.kierunekchemia.pl) należy  dosłać w terminie do 30 lipca 2021.  
         W przypadku przekroczenia terminu nie gwarantujemy publikacji. 

 

Do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT 

Zakwaterowanie -  we własnym zakresie na hasło: BIP - rezerwacja we własnym zakresie bezpośrednio w hotelu 
(VIENNA HOUSE ANDEL’S LODŹ, ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź): 

      Reservation.andels-lodz@viennahouse.com lub 48 42 279 15 22 / 521 / 520 
      pokój 1 osobowy –  350zł brutto/doba,  pokój 2 osobowy –  400 zł brutto/doba 
      ceny obowiązują do 6.09.2021 

: 
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    ................................................                                                                                                                              ……………………………………                             
          (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 
w XX Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych” (28-29 września 2021) 

 
IMIĘ I NAZWISKO - drukowanymi literami Stanowisko 

(obowiązkowe) 
Tel. Komórkowy 
(obowiązkowy) 

 Adres e-mail 
(obowiązkowy) 

 
 

 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

Partner konferencji TAK NIE 
Partner główny konferencji   
Partner konferencji   

Pakiety promocyjne 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 w aplikacji BMP   
 Dystrybucja materiałów (1 strona A4 lub 1 sztuka)   
          Reklama w katalogu konferencyjnym w aplikacji BMP   
Udział w konferencji TAK NIE 
         Z pakietem promocyjnym    
         Bez wykupionego pakietu promocyjnego – udział zwykły   
 

 
 

Dane osoby kontaktowej 
 

 

Imię i nazwisko ................................................................................................     numer tel........................................................  
 

adres e-mail  ................................................................................................................................................................................... 
(na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa oraz proforma, na podstawie której należy dokonać płatności)    
 

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


