
 
 
 
 
 
BMP 1/05/2021 

Szanowni Państwo, 
 
 
W imieniu BMP, wydawcy magazynu Przemysł Farmaceutyczny (z dodatkiem Kierunek 

Kosmetyki) oraz portali branżowych kierunekFARMACJA.pl, kierunekKOSMETYKI.pl zapraszam 

do udziału w  

 
XVII Jesiennym Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego 

i Kosmetycznego 2021. 
 
Spotkanie odbędzie się 19-20 października br. w hotelu Andel’s w Łodzi. 
 
Rolę Honorowego Gospodarza pełnią Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. oraz Elfa 
Pharm Sp. z o.o. 
 
W programie nie zabraknie tematów związanych z wyzwaniami i kierunkami rozwoju polskiej 
branży farmaceutycznej i kosmetycznej, zagadnień poświęconych nowoczesnym technologiom i 
maszynom, kwestii zapewnienia i utrzymania jakości czy bezpieczeństwa produkcji, nowości w 
zakresie opakowań.    
 

 Nasze sympozjum to: 
• możliwość uczestnictwa w jednym z pierwszych stacjonarnych spotkań 

branżowych po lockdownie dla kadry techniczno-zarządzającej i inwestycyjnej 
z zakresu produkcji i technologii z zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych 
oraz dostawców maszyn, urządzeń i technologii, stosowanych przy produkcji leków 
i kosmetyków, 

• dostęp do rozwiązań dla branży przedstawionych zarówno na stoiskach 
wystawowych, jak i podczas prelekcji, 

• najważniejsze tematy podane w ciekawy i przystępny sposób, często 
w oparciu o case study z wybranych zakładów, 

• okazja do zadania pytań ekspertom, 
• możliwość wymiany doświadczeń, rozmowy z przedstawicielami innych 

zakładów – z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa. 
 

 
Kartę zgłoszenia, po czytelnym wypełnieniu, prosimy przesłać do 1 października br. e-mailem 
na adres: justyna.bujko@e-bmp.pl. Całość spraw organizacyjnych prowadzi Justyna Bujko  tel. 
kom. 694 848 896 tel. 032/415 97 74 wew. 41. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

      Mateusz Grzeszczuk  
      Dyrektor Działu Sprzedaży 
                                                                                            i Marketingu BMP 
        
 

mailto:justyna.bujko@e-bmp.pl


 
 

 DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI: DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:  
 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                          

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail          
(na potrzeby 

organizacyjne) 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                          

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail    
(na potrzeby 

organizacyjne) 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                         

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail      
(na potrzeby 

organizacyjne) 
 

KOSZTY UCZESTNICTWA (udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmują 
noclegu) 

 
1250 zł netto/os. 

 
Podane ceny są cenami netto, do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 

 
 

Rezerwacja noclegu: we własnym zakresie. 

DANE FIRMY:     
nazwa firmy 
 
ulica 
 

kod miejscowość 

numer NIP telefon Fax 
 

osoba kontaktowa 
 

adres e-mail na który zostanie wysłane 
potwierdzenie oraz faktura proforma 

 

*  Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu  
** Oświadczamy, że akceptujemy regulamin sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekfarmacja.pl oraz www.kierunekkosmetyki.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 

 
 

 
Osoba do kontaktu: 
Justyna Bujko 
Specjalista ds. Sprzedaży 
justyna.bujko@e-bmp.pl, kom. 694 848 896,  
tel. 32 415 97 74 wew. 41  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………............................................. 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy) 

 

 

http://www.kierunekfarmacja.pl/
mailto:bozena.tychy@e-bmp.pl

