
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Racibórz, 18.02.2021 

       

         Szanowni Państwo 

Ciepłownictwo na początku trzeciej dekady XXI w. wkracza w decydującą fazę swojego 
rozwoju. Spółki ciepłownicze aby móc dalej funkcjonować muszą w bardzo dużym zakresie zmienić 
swoje oblicza, węglowe oblicza. O procesie transformacji i najważniejszych wyzwaniach dla branży 
tradycyjnie porozmawiamy na największym spotkaniu ciepłowników w Polsce. 

 

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników po raz kolejny przekształci się 
w spotkanie letnie. Obecnie obowiązujące obostrzenia ograniczają możliwości organizacji wydarzeń, 
wierzymy jednak, że w zaproponowanym terminie będzie możliwe przeprowadzenie konferencji 
stacjonarnie w odpowiednim reżimie sanitarnym, zupełnie jak rok wcześniej. 
 

XXVIII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników odbędzie się 12-14 lipca w hotelu Nosalowy Dwór w 
Zakopanem, na spotkanie serdecznie zaprasza BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna i 
Zawodowa” i portalu www.kierunekenergetyka.pl 
 

Nasze sympozjum to:  
 znaczące spotkanie kadry zarządzającej i technicznej oraz dostawców urządzeń i technologii 

stosowanych w ciepłownictwie. 
 mocny merytorycznie program, zawierający m.in. dwie debaty: 

 Projekt: TRANSFORMACJA. Jakie powinno stać się polskie ciepłownictwo 
 Gotowi na zmianę? Zarządzanie w spółkach ciepłowniczych w dobie transformacji 

 ważne tematy związane z nowymi trendami, rozwojem sieci ciepłowniczych, ochroną 
środowiska, optymalizacją i efektywnością, paliwami w ciepłownictwie podajemy w ciekawy 
sposób 

 możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych. 
 okazja do zadania pytań zaproszonym ekspertom, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie 

pytania, nie tylko na sali wykładowej, ale także na stoiskach wystawowych. 
 28 edycja, która świadczy o dużym zainteresowaniu i zaufaniu odbiorców. 
 
Jakie są korzyści z udziału w konferencji? 
 bezpośredni dostęp do prezesów, dyrektorów technicznych i inwestycyjnych oraz 

specjalistów z elektrociepłowni, ciepłowni, elektrociepłowni przemysłowych  
 możliwość prezentacji oferty firmy w trakcie 15 minutowej prelekcji oraz na stoisku wystawowym  
 zdobycie wiedzy o planach inwestycyjnych/zakupowych ciepłownictwa 
 dostęp do platformy B2B w aplikacji BMP, która przed konferencją, umożliwia umawianie 

spotkań bezpośrednich. 
 odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie bezpośrednich 

kontaktów biznesowych. 
 

W załączeniu program ramowy, formularz informacyjny z cennikiem i karta 
zgłoszenia. Termin zgłoszeń: 31 maja 2021. 

Z wyrazami szacunku 
        Mateusz Grzeszczuk 
        dyrektor działu sprzedaży i marketingu 
        BMP 

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



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 

 

FORMULARZ INFORMACYJNY 
Sponsoring konferencji SPONSOR 

PARTNER 
GŁÓWNY 

PARTNER  

Przyznanie tytułu Sponsora / Partnera Głównego/Partnera Wiosennego 
Spotkania Ciepłowników 

      

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

Możliwość wystawienia roll-upu reklamowego (szer. do 1,5 m) na sali 
konferencyjnej na dobrze wyeksponowanym miejscu 

2 szt. 1 szt. 1 szt. 

Wyeksponowanie na zaproszeniach, na prezentacji multimedialnej, nazwy firmy i 
logo oraz informacji o pełnionej roli 

      

Reklama A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”       

Informacja w aplikacji BMP       

Baner główny na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl   2 miesiące 1 miesiąc 1 miesiąc 

Skierowanie imiennych zaproszeń z logo firmy do zakładów z branży 
ciepłowniczej       

Dystrybucja materiałów reklamowych w pakietach konferencyjnych        

Koszt promocji (zł netto): 20 000 zł   18 000 zł    15 000 zł 

Uwaga: Do każdego z pakietów sponsorskich należy doliczyć koszty uczestnictwa: 1250 zł/osoba       
 

Pakiety promocyjne 
 
PAKIET 

I 

    
   PAKIET 

II 

PAKIET 
III 

PAKIET 
IV 

PAKIET 
V 

PAKIET 
VI 

PAKIET 
VII 

 PAKIET 
VIII 

Powierzchnia wystawiennicza 
(zabudowa octanorm) 
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Prezentacja firmy w trakcie konferencji,                                   
czas trwania do 15 min. 

   
 

Reklama formatu A4 w magazynie  
„Energetyka Cieplna i Zawodowa” 

   
 

Informacja o firmie w aplikacji BMP     
 

  

Baner środkowy na stronie portalu 
www.kierunekenergetyka.pl  przez 1 mies. 

      

Wystawienie roll-upu w części 
wystawienniczej (szer. max. 1,5 m.) 

        
  

Stoisko zewnętrzne/wystawa sprzętu          

Koszt promocji (zł netto): 13 700  11 700 9 700  6 500   8 100  6 200 1 900 2 200 

Uwaga: Do każdego z pakietów promocyjnych należy doliczyć koszty uczestnictwa: 1250 zł/osoba 
 

Koszty uczestnictwa (obowiązkowe):  
 dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w bankiecie): 1 250 zł netto 
 dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w bankiecie): 2 300 zł netto 

 

Dodatkowa promocja: 
 wpis w aplikacji BMP: 200 zł netto   
 dystrybucja materiałów reklamowych w pakiecie konferencyjnym (max. 1 szt./os.): 1 500 zł netto 
 reklama w aplikacji BMP: 1 000 zł netto 

 

BRAK WOLNYCH POKOI 

Zakwaterowanie dla uczestników z udziałem zwykłym bez pakietu we własnym zakresie 

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

Rezydencja Nowy Dwór, Grand Nosalowy Dwór, Balzera 21d, 34-500 
Zakopane 

Pokój 1-osobowy 
od 360-410 zł/dobę 

Pokój 2-osobowy 
od 420-480 zł/dobę 

Do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT UWAGA: Materiały promocyjne należy dosłać w terminie do 9 czerwca 2021 r. W przypadku 
przekroczenia terminu nie gwarantujemy publikacji.            



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 

                                  
 

 
(Miejscowość i data)                                                                                                                                                        (Pieczęć firmy)  

    ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA 
  

IMIĘ I NAZWISKO - drukowanymi literami Stanowisko 
(obowiązkowe) 

Tel. Kom. 
(obowiązkowy) 

 Adres e-mail 
(obowiązkowy) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Sponsoring konferencji TAK NIE 
SPONSOR    
PARTNER Główny   
PARTNER    

Pakiety promocyjne  TAK NIE 

PAKIET I        (NIEDOSTĘPNY)    

PAKIET II       (NIEDOSTĘPNY)    
PAKIET III      (NIEDOSTĘPNY)   
PAKIET IV     (prezentacja + reklama)    
PAKIET V      (NIEDOSTĘPNY)    
PAKIET VI     (NIEDOSTĘPNY)   
PAKIET VII    (roll-up)   
PAKIET VIII   (stoisko zewnętrzne)   

 
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                           

Dodatkowa promocja: TAK NIE 
Wpis w materiałach konferencyjnych    
Dystrybucja materiałów reklamowych w pakiecie konferencyjnym   
Reklama w aplikacji BMP   
Udział w konferencji TAK NIE 
Z pakietem promocyjnym/partnerskim    
Bez wykupionego pakietu promocyjnego – udział zwykły   

Rezerwacja noclegu   

Podczas konferencji (12/13.07 ) dla …………osób  Pokój 1-os   Pokój 2-os  
Podczas konferencji (13/14.07) 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 31 MAJA 2021 
 

* Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu                
**  Oświadczamy, że akceptujemy regulamin sympozjum/konferencji firmy BMP Sp. z o.o. Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekenergetyka.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. 


