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Numer Data Tematyka
Sposób 

dystrybucji 
dodatkowej

1

m
ar

ze
c

Temat numeru: Efektywność i optymalizacja
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomo-
we odkrycia, nowoczesny park maszynowy, 
opakowania.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja 
BMP: Wiosenna 
Konferencja 
Farmaceutyczna. 
Efektywność  
i optymalizacja

2

cz
er

w
ie

c

Temat numeru: Nowoczesne laboratorium. 
Dodatek: produkcja kontraktowa
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomowe 
odkrycia, opakowania, efektywność i optyma-
lizacja.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja: 
Forum Pharma 
360° Planet 2
- targi: THPCI Cen-
tral and Eastern 
Europe

 3

pa
źd

zi
er

ni
k

Temat numeru: Nowoczesny park maszynowy
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomowe 
odkrycia, opakowania, nowoczesne laboratorium.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja 
BMP: Jesienne 
Sympozjum Prze-
mysłu Farmaceu-
tycznego  
i Kosmetycznego

 4

gr
ud

zi
eń

Temat numeru: Bezpieczny produkt 
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomo-
we odkrycia, opakowania, nowoczesny park 
maszynowy.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna zakła-
dów farmaceutycznych, kosmetycznych, dyrek-
torzy ds. technicznych i inwestycyjnych, główni 
specjaliści z zakresu produkcji i technologii, działy 

jakości, logistyki. Docieramy również do firm, które w swojej 
ofercie mają maszyny, urządzenia, technologie i rozwiązania 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu farma-
ceutycznego i kosmetycznego.

KWARTALNIK

Czytelnicy: przedstawiciele kopalni kruszyw, 
cementowni, zakładów wapienniczych i gipso-
wych, firm recyklingowych, przedsiębiorstw bu-
downictwa drogowego, firmy proponujące no-

woczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów.

KWARTALNIK

Numer Data Tematyka 
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: 
Bezpieczeństwo 
Pozostała tematyka:
nowoczesne maszyny  
i technologie, przemysł 
cementowy i wapienniczy, 
ochrona środowiska  
w przemyśle wydobywczym, 
optymalizacja i efektywność

- zawody: Górnik na nartach 
- konferencja: Kruszywa Mineralne, 
Kudowa Zdrój
- targi: Autostrada Polska

2-3

m
aj

Temat numeru: Nowoczesne 
maszyny i urządzenia. 
Pozostała tematyka: przemysł 
cementowy i wapienniczy, 
ochrona środowiska  
w przemyśle wydobywczym, 
optymalizacja i efektywność, 
bezpieczeństwo na kopalni

- konferencja BMP: Nowoczesne 
Kopalnie Żwiru i Piasku
- konferencja: Dni Betonu
- konferencja: Szkoła Górnictwa 
Odkrywkowego
- targi: Symas

3

p
aź

d
zi

er
ni

k

Temat numeru: 
W poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań
Pozostała tematyka: 
nowoczesne maszyny  
i technologie, 
przemysł cementowy  
i wapienniczy, ochrona 
środowiska w przemyśle 
wydobywczym, optymalizacja 
i efektywność, CSR

- konferencja BMP: Kruszywa 
Cement Wapno 2020
- konferencja Aktualia i Perspektywy 
Surowców Mineralnych

KWARTALNIK  

Czytelnicy: kadra zarządzająca zakładów 
azotowych, zakładów gumowych i two-
rzyw sztucznych, rafinerii i petrochemii, 
producentów farb i lakierów, zakładów 

chemii budowlanej. Docieramy również do firm spe-
cjalistycznych mających w ofercie urządzenia, techno-
logie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania nowoczesnego zakładu chemicznego.

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

st
yc

ze
ń

Temat numeru: Raport. Chemia na 
zmieniającym się rynku
Pozostała tematyka: paliwa  
i biopaliwa, innowacyjne rozwiązania

- konferencja BMP: Chemia 
2020
- konferencja BMP: Ochrona 
Środowiska
Energetyka. Ciepłownictwo. 
Przemysł
- konferencja: Trendy Ekoroz-
woju 2020

2

m
aj

Temat numeru: Na wyższych 
obrotach – remonty i utrzymanie 
ruchu w przemyśle chemicznym
Pozostała tematyka: ochrona 
środowiska, działania proekologiczne 
zakładów chemicznych i rafinerii, GOZ 
w praktyce

- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu
w Przemyśle Chemicznym
- Kongres Polska Chemia
- Forum Ekologiczne 
(październik)

3

w
rz

es
ie

ń

Temat numeru: Bezpieczeństwo 
ponad wszystko
Pozostała tematyka: gospodarka 
wodno-ściekowa, monitoring 
zanieczyszczeń, rewolucja odpadowa,
transport i logistyka

- konferencja BMP: Bezpie-
czeństwo Instalacji Przemy-
słowych 
- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej
- konferencja: Nafta i Gaz
- targi: SYMAS

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Innowacje dla 
przyszłości
Pozostała tematyka: efektywność 
energetyczna, elektromobilność, 
paliwa

- konferencja BMP: Chemia 
2021

Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna 
rozlewni wód i soków, zakładów spirytu-
sowych, browarów, mleczarni, przedstawi-
ciele wyższych uczelni, firmy proponujące 

nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania 
systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowocze-
snych zakładów spożywczych.

KWARTALNIK

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

m
ar

ze
c

Temat numeru: Utrzymanie Ruchu
Pozostała tematyka: nowoczesne 
rozwiązania, metody diagnostyczne, 
modernizacje, efektywność, 
optymalizacja, kontrola produkcji

- konferencja BMP: 
Utrzymanie Ruchu 
w Przemyśle Spożywczym
- konferencja: World Food 
Warsaw
- Szkoła Technologii 
Fermentacji  
- konferencja Krajowej Unii 
Producentów Soków

2-3

w
rz

es
ie

ń

Temat numeru: Gospodarka wodno- 
- ściekowa
Pozostała tematyka: zarządzanie 
wodą i mediami, recykling, ochrona 
środowiska, ścieki, efektywność 
oczyszczania, uzdatnianie wody

- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej
- targi: Polagra Food

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Bezpieczny produkt 
spożywczy
Pozostała tematyka: opakowania, 
etykiety, jakość, higiena produkcji

- konferencja BMP: 
Bezpieczny Produkt 
Spożywczy
- konferencja: Techmilk

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1
lu

ty
Temat numeru: Zarządzanie przedsię-
biorstwem wod-kan
Pozostała tematyka: budowa i moderni-
zacja sieci wod-kan,
oczyszczanie ścieków, jakość wody, 
zagospodarowanie osadów, nowoczesne 
rozwiązania w branży

- konferencja BMP: 
Zarządzanie Przedsię-
biorstwem Wod-Kan
- Konferencja: Stormwater

2

m
ar

ze
c

Temat numeru: Sieci
Pozostała tematyka: oczyszczanie ścieków, 
jakość wody,
zagospodarowanie osadów, zarządzanie  
i komunikacja w branży wodkan, nowocze-
sne rozwiązania w branży

- konferencja BMP: Awarie. 
Monitoring. Budowa i Mo-
dernizacja Sieci WOD-KAN
- targi WOD KAN, Bydgoszcz

3

si
er

p
ie

ń

Temat numeru: Osady ściekowe
Pozostała tematyka: jakość wody, zarzą-
dzanie i komunikacja w branży wodkan, 
budowa i modernizacja sieci wod-kan, 
nowoczesne rozwiązania w branży

- konferencja: Wodo
-Trendy
- konferencja: EKOGMINA

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Przyszłość branży
Pozostała tematyka: jakość wody, zarzą-
dzanie i komunikacja w branży wodkan, 
budowa i modernizacja sieci wod-kan, 
zagospodarowanie osadów, nowoczesne 
rozwiązania w branży

- konferencja BMP: 
Kongres WOD-KAN-EKO 
2020

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna 
oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągo-
wych i komunalnych, dyrektorzy ds. technicz-
nych i inwestycyjnych. Docieramy również do 

firm specjalistycznych mających w ofercie urządzenia, tech-
nologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania nowoczesnego przedsiębiorstwa wod-kan.

KWARTALNIK  

Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna od-
powiedzialna za zakup i użytkowanie pomp, 
napędów, armatury i uszczelnień z zakładów 
przemysłowych, elektrowni, zakładów che-

micznych, wod-kan, producenci i dystrybutorzy pomp, na-
pędów, armatury oraz firmy remontowe i diagnostyczne.

PÓŁROCZNIK

Numer
Data 

wydania
Tematyka Sposób dystrybucji dodatkowej

1

kw
ie

ci
eń

Nowoczesne pompy 
w przemyśle. Zespoły 
napędowe. Armatura. 
Uszczelnienia. 
Remonty i moderni-
zacje. Diagnostyka 
maszyn wirujących. 
Eksploatacja. Przykła-
dy wdrożeń. Obniża-
nie energochłonności 
układów pompowych  

- targi WOD KAN, Bydgoszcz
- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle 
Chemicznym
- konferencja BMP: Kongres Użyt-
kowników Pomp
- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- Ściekowej

2

p
aź

d
zi

er
ni

k

- konferencja BMP: Kongres 
WOD-KAN-EKO 2020
- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu w Energetyce
- konferencja: Kongres Armatury 
2021
- konferencja: Ecol Unikon 2021

Dwumiesięcznik  

Czytelnicy: prezesi, dyrektorzy, główni spe-
cjaliści (mechanicy, automatycy, energety-
cy) elektrowni, elektrociepłowni, ciepłow-
ni, elektrowni przemysłowych, przedstawi-

ciele dużych zakładów przemysłowych oraz biur pro-
jektowych, firmy specjalistyczne oferujące urządzenia, 
technologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania nowoczesnej energetyki.

Numer Data  Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: Efektywność energetycz-
na, ochrona środowiska
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, utrzy-
manie ruchu, paliwa

- konferencja BMP: 
Efektywne Zarządza-
nie Energią 
w Przemyśle
- konferencja BMP: 
Ochrona Środowiska
Energetyka. Ciepłow-
nictwo. Przemysł

2

kw
ie

ci
eń

Temat numeru: Nowoczesne 
ciepłownictwo
Pozostała tematyka: ochrona środowiska, 
utrzymanie ruchu, OZE

- konferencja BMP: 
Wiosenne Spotkanie 
Ciepłowników

3

m
aj

Temat numeru: Własne źródła energii
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, nowoczesne technologie

- konferencja BMP: 
Własne Źródła 
Energii

4
si

er
p

ie
ń Temat numeru: Inwestycje

Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, nowoczesne technologie, rynek 
energii

- konferencja BMP: 
Energetyka Bełcha-
tów 2020

5

w
rz

es
ie

ń Temat numeru: Woda i ścieki
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, utrzymanie ruchu

- konferencja BMP: 
Kongres Gospodarki 
Wodno- Ściekowej

6

lis
to

pa
d Temat numeru: Remonty i UR

Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo

- konferencja BMP: 
Remonty 
i Utrzymanie Ruchu 
w Energetyce
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tworzymy możliwość nawiązania 
współpracy, kontaktów i wymiany 
doświadczeń. 
Jesteśmy organizatorem 
konferencji i sympozjów, wydawcą 
czasopism oraz portali branżowych. 

82 000   egzemplarzy 
naszych magazynów 
kierujemy w ciągu roku 
do wyselekcjonowanych 
przedstawicieli poszczególnych 
branż. Dystrybucja naszych 
magazynów odbywa się poprzez 
prenumeratę oraz imienną 
wysyłkę. Czasopisma promujemy 
na wielu imprezach targowych, 
konferencjach i sympozjach.

6 500 osób uczestniczy 
rocznie w naszych sympozjach 
i konferencjach. Jesteśmy wiodącą 
na rynku firmą organizującą 
konferencje dla przemysłu, 
a większość z imprez uznawana 
jest za najważniejsze spotkania 
branżowe w kraju. Patronaty 
nad nimi obejmowane są przez 
krajowe urzędy i instytucje oraz 
uczelnie techniczne, a partnerami 
są największe i najnowocześniejsze 
firmy. 

Możliwości
Budujemy

Porozumienia

50 000  unikalnych 
użytkowników odwiedza 
miesięcznie nasze portale 
branżowe. Codziennie publikujemy 
świeżą dawkę informacji 
branżowych, materiały techniczne, 
wywiady ze specjalistami, 
fotoreportaże z nowoczesnych 
zakładów, komentarze ekspertów.



Numer Data Tematyka
Sposób 

dystrybucji 
dodatkowej

1

m
ar

ze
c

Temat numeru: Efektywność i optymalizacja
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomo-
we odkrycia, nowoczesny park maszynowy, 
opakowania.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja 
BMP: Wiosenna 
Konferencja 
Farmaceutyczna. 
Efektywność  
i optymalizacja

2

cz
er

w
ie

c

Temat numeru: Nowoczesne laboratorium. 
Dodatek: produkcja kontraktowa
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomowe 
odkrycia, opakowania, efektywność i optyma-
lizacja.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja: 
Forum Pharma 
360° Planet 2
- targi: THPCI Cen-
tral and Eastern 
Europe

 3

pa
źd

zi
er

ni
k

Temat numeru: Nowoczesny park maszynowy
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomowe 
odkrycia, opakowania, nowoczesne laboratorium.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja 
BMP: Jesienne 
Sympozjum Prze-
mysłu Farmaceu-
tycznego  
i Kosmetycznego

 4

gr
ud

zi
eń

Temat numeru: Bezpieczny produkt 
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomo-
we odkrycia, opakowania, nowoczesny park 
maszynowy.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna zakła-
dów farmaceutycznych, kosmetycznych, dyrek-
torzy ds. technicznych i inwestycyjnych, główni 
specjaliści z zakresu produkcji i technologii, działy 

jakości, logistyki. Docieramy również do firm, które w swojej 
ofercie mają maszyny, urządzenia, technologie i rozwiązania 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu farma-
ceutycznego i kosmetycznego.

KWARTALNIK

Czytelnicy: przedstawiciele kopalni kruszyw, 
cementowni, zakładów wapienniczych i gipso-
wych, firm recyklingowych, przedsiębiorstw bu-
downictwa drogowego, firmy proponujące no-

woczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów.

KWARTALNIK

Numer Data Tematyka 
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: 
Bezpieczeństwo 
Pozostała tematyka:
nowoczesne maszyny  
i technologie, przemysł 
cementowy i wapienniczy, 
ochrona środowiska  
w przemyśle wydobywczym, 
optymalizacja i efektywność

- zawody: Górnik na nartach 
- konferencja: Kruszywa Mineralne, 
Kudowa Zdrój
- targi: Autostrada Polska

2-3

m
aj

Temat numeru: Nowoczesne 
maszyny i urządzenia. 
Pozostała tematyka: przemysł 
cementowy i wapienniczy, 
ochrona środowiska  
w przemyśle wydobywczym, 
optymalizacja i efektywność, 
bezpieczeństwo na kopalni

- konferencja BMP: Nowoczesne 
Kopalnie Żwiru i Piasku
- konferencja: Dni Betonu
- konferencja: Szkoła Górnictwa 
Odkrywkowego
- targi: Symas

3

p
aź

d
zi

er
ni

k

Temat numeru: 
W poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań
Pozostała tematyka: 
nowoczesne maszyny  
i technologie, 
przemysł cementowy  
i wapienniczy, ochrona 
środowiska w przemyśle 
wydobywczym, optymalizacja 
i efektywność, CSR

- konferencja BMP: Kruszywa 
Cement Wapno 2020
- konferencja Aktualia i Perspektywy 
Surowców Mineralnych

KWARTALNIK  

Czytelnicy: kadra zarządzająca zakładów 
azotowych, zakładów gumowych i two-
rzyw sztucznych, rafinerii i petrochemii, 
producentów farb i lakierów, zakładów 

chemii budowlanej. Docieramy również do firm spe-
cjalistycznych mających w ofercie urządzenia, techno-
logie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania nowoczesnego zakładu chemicznego.

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

st
yc

ze
ń

Temat numeru: Raport. Chemia na 
zmieniającym się rynku
Pozostała tematyka: paliwa  
i biopaliwa, innowacyjne rozwiązania

- konferencja BMP: Chemia 
2020
- konferencja BMP: Ochrona 
Środowiska
Energetyka. Ciepłownictwo. 
Przemysł
- konferencja: Trendy Ekoroz-
woju 2020

2

m
aj

Temat numeru: Na wyższych 
obrotach – remonty i utrzymanie 
ruchu w przemyśle chemicznym
Pozostała tematyka: ochrona 
środowiska, działania proekologiczne 
zakładów chemicznych i rafinerii, GOZ 
w praktyce

- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu
w Przemyśle Chemicznym
- Kongres Polska Chemia
- Forum Ekologiczne 
(październik)

3

w
rz

es
ie

ń

Temat numeru: Bezpieczeństwo 
ponad wszystko
Pozostała tematyka: gospodarka 
wodno-ściekowa, monitoring 
zanieczyszczeń, rewolucja odpadowa,
transport i logistyka

- konferencja BMP: Bezpie-
czeństwo Instalacji Przemy-
słowych 
- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej
- konferencja: Nafta i Gaz
- targi: SYMAS

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Innowacje dla 
przyszłości
Pozostała tematyka: efektywność 
energetyczna, elektromobilność, 
paliwa

- konferencja BMP: Chemia 
2021

Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna 
rozlewni wód i soków, zakładów spirytu-
sowych, browarów, mleczarni, przedstawi-
ciele wyższych uczelni, firmy proponujące 

nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania 
systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowocze-
snych zakładów spożywczych.

KWARTALNIK

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

m
ar

ze
c

Temat numeru: Utrzymanie Ruchu
Pozostała tematyka: nowoczesne 
rozwiązania, metody diagnostyczne, 
modernizacje, efektywność, 
optymalizacja, kontrola produkcji

- konferencja BMP: 
Utrzymanie Ruchu 
w Przemyśle Spożywczym
- konferencja: World Food 
Warsaw
- Szkoła Technologii 
Fermentacji  
- konferencja Krajowej Unii 
Producentów Soków

2-3

w
rz

es
ie

ń

Temat numeru: Gospodarka wodno- 
- ściekowa
Pozostała tematyka: zarządzanie 
wodą i mediami, recykling, ochrona 
środowiska, ścieki, efektywność 
oczyszczania, uzdatnianie wody

- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej
- targi: Polagra Food

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Bezpieczny produkt 
spożywczy
Pozostała tematyka: opakowania, 
etykiety, jakość, higiena produkcji

- konferencja BMP: 
Bezpieczny Produkt 
Spożywczy
- konferencja: Techmilk

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: Zarządzanie przedsię-
biorstwem wod-kan
Pozostała tematyka: budowa i moderni-
zacja sieci wod-kan,
oczyszczanie ścieków, jakość wody, 
zagospodarowanie osadów, nowoczesne 
rozwiązania w branży

- konferencja BMP: 
Zarządzanie Przedsię-
biorstwem Wod-Kan
- Konferencja: Stormwater

2

m
ar

ze
c

Temat numeru: Sieci
Pozostała tematyka: oczyszczanie ścieków, 
jakość wody,
zagospodarowanie osadów, zarządzanie  
i komunikacja w branży wodkan, nowocze-
sne rozwiązania w branży

- konferencja BMP: Awarie. 
Monitoring. Budowa i Mo-
dernizacja Sieci WOD-KAN
- targi WOD KAN, Bydgoszcz

3

si
er

p
ie

ń

Temat numeru: Osady ściekowe
Pozostała tematyka: jakość wody, zarzą-
dzanie i komunikacja w branży wodkan, 
budowa i modernizacja sieci wod-kan, 
nowoczesne rozwiązania w branży

- konferencja: Wodo
-Trendy
- konferencja: EKOGMINA

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Przyszłość branży
Pozostała tematyka: jakość wody, zarzą-
dzanie i komunikacja w branży wodkan, 
budowa i modernizacja sieci wod-kan, 
zagospodarowanie osadów, nowoczesne 
rozwiązania w branży

- konferencja BMP: 
Kongres WOD-KAN-EKO 
2020

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna 
oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągo-
wych i komunalnych, dyrektorzy ds. technicz-
nych i inwestycyjnych. Docieramy również do 

firm specjalistycznych mających w ofercie urządzenia, tech-
nologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania nowoczesnego przedsiębiorstwa wod-kan.

KWARTALNIK  

Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna od-
powiedzialna za zakup i użytkowanie pomp, 
napędów, armatury i uszczelnień z zakładów 
przemysłowych, elektrowni, zakładów che-

micznych, wod-kan, producenci i dystrybutorzy pomp, na-
pędów, armatury oraz firmy remontowe i diagnostyczne.

PÓŁROCZNIK

Numer
Data 

wydania
Tematyka Sposób dystrybucji dodatkowej

1
kw

ie
ci

eń
Nowoczesne pompy 
w przemyśle. Zespoły 
napędowe. Armatura. 
Uszczelnienia. 
Remonty i moderni-
zacje. Diagnostyka 
maszyn wirujących. 
Eksploatacja. Przykła-
dy wdrożeń. Obniża-
nie energochłonności 
układów pompowych  

- targi WOD KAN, Bydgoszcz
- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle 
Chemicznym
- konferencja BMP: Kongres Użyt-
kowników Pomp
- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- Ściekowej

2

p
aź

d
zi

er
ni

k

- konferencja BMP: Kongres 
WOD-KAN-EKO 2020
- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu w Energetyce
- konferencja: Kongres Armatury 
2021
- konferencja: Ecol Unikon 2021

Dwumiesięcznik  

Czytelnicy: prezesi, dyrektorzy, główni spe-
cjaliści (mechanicy, automatycy, energety-
cy) elektrowni, elektrociepłowni, ciepłow-
ni, elektrowni przemysłowych, przedstawi-

ciele dużych zakładów przemysłowych oraz biur pro-
jektowych, firmy specjalistyczne oferujące urządzenia, 
technologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania nowoczesnej energetyki.

Numer Data  Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: Efektywność energetycz-
na, ochrona środowiska
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, utrzy-
manie ruchu, paliwa

- konferencja BMP: 
Efektywne Zarządza-
nie Energią 
w Przemyśle
- konferencja BMP: 
Ochrona Środowiska
Energetyka. Ciepłow-
nictwo. Przemysł

2

kw
ie

ci
eń

Temat numeru: Nowoczesne 
ciepłownictwo
Pozostała tematyka: ochrona środowiska, 
utrzymanie ruchu, OZE

- konferencja BMP: 
Wiosenne Spotkanie 
Ciepłowników

3

m
aj

Temat numeru: Własne źródła energii
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, nowoczesne technologie

- konferencja BMP: 
Własne Źródła 
Energii

4

si
er

p
ie

ń Temat numeru: Inwestycje
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, nowoczesne technologie, rynek 
energii

- konferencja BMP: 
Energetyka Bełcha-
tów 2020

5

w
rz

es
ie

ń Temat numeru: Woda i ścieki
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, utrzymanie ruchu

- konferencja BMP: 
Kongres Gospodarki 
Wodno- Ściekowej

6

lis
to

pa
d Temat numeru: Remonty i UR

Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo

- konferencja BMP: 
Remonty 
i Utrzymanie Ruchu 
w Energetyce
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tworzymy możliwość nawiązania 
współpracy, kontaktów i wymiany 
doświadczeń. 
Jesteśmy organizatorem 
konferencji i sympozjów, wydawcą 
czasopism oraz portali branżowych. 

82 000   egzemplarzy 
naszych magazynów 
kierujemy w ciągu roku 
do wyselekcjonowanych 
przedstawicieli poszczególnych 
branż. Dystrybucja naszych 
magazynów odbywa się poprzez 
prenumeratę oraz imienną 
wysyłkę. Czasopisma promujemy 
na wielu imprezach targowych, 
konferencjach i sympozjach.

6 500 osób uczestniczy 
rocznie w naszych sympozjach 
i konferencjach. Jesteśmy wiodącą 
na rynku firmą organizującą 
konferencje dla przemysłu, 
a większość z imprez uznawana 
jest za najważniejsze spotkania 
branżowe w kraju. Patronaty 
nad nimi obejmowane są przez 
krajowe urzędy i instytucje oraz 
uczelnie techniczne, a partnerami 
są największe i najnowocześniejsze 
firmy. 

Możliwości
Budujemy

Porozumienia

50 000  unikalnych 
użytkowników odwiedza 
miesięcznie nasze portale 
branżowe. Codziennie publikujemy 
świeżą dawkę informacji 
branżowych, materiały techniczne, 
wywiady ze specjalistami, 
fotoreportaże z nowoczesnych 
zakładów, komentarze ekspertów.

Numer Data Tematyka
Sposób 

dystrybucji 
dodatkowej

1

m
ar

ze
c

Temat numeru: Efektywność i optymalizacja
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomo-
we odkrycia, nowoczesny park maszynowy, 
opakowania.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja 
BMP: Wiosenna 
Konferencja 
Farmaceutyczna. 
Efektywność  
i optymalizacja

2

cz
er

w
ie

c

Temat numeru: Nowoczesne laboratorium. 
Dodatek: produkcja kontraktowa
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomowe 
odkrycia, opakowania, efektywność i optyma-
lizacja.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja: 
Forum Pharma 
360° Planet 2
- targi: THPCI Cen-
tral and Eastern 
Europe

 3

pa
źd

zi
er

ni
k

Temat numeru: Nowoczesny park maszynowy
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomowe 
odkrycia, opakowania, nowoczesne laboratorium.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

- konferencja 
BMP: Jesienne 
Sympozjum Prze-
mysłu Farmaceu-
tycznego  
i Kosmetycznego

 4

gr
ud

zi
eń

Temat numeru: Bezpieczny produkt 
Pozostała tematyka: prawo, jakość, przełomo-
we odkrycia, opakowania, nowoczesny park 
maszynowy.
Dodatek Kierunek Kosmetyki

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna zakła-
dów farmaceutycznych, kosmetycznych, dyrek-
torzy ds. technicznych i inwestycyjnych, główni 
specjaliści z zakresu produkcji i technologii, działy 

jakości, logistyki. Docieramy również do firm, które w swojej 
ofercie mają maszyny, urządzenia, technologie i rozwiązania 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu farma-
ceutycznego i kosmetycznego.

KWARTALNIK

Czytelnicy: przedstawiciele kopalni kruszyw, 
cementowni, zakładów wapienniczych i gipso-
wych, firm recyklingowych, przedsiębiorstw bu-
downictwa drogowego, firmy proponujące no-

woczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów.

KWARTALNIK

Numer Data Tematyka 
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: 
Bezpieczeństwo 
Pozostała tematyka:
nowoczesne maszyny  
i technologie, przemysł 
cementowy i wapienniczy, 
ochrona środowiska  
w przemyśle wydobywczym, 
optymalizacja i efektywność

- zawody: Górnik na nartach 
- konferencja: Kruszywa Mineralne, 
Kudowa Zdrój
- targi: Autostrada Polska

2-3

m
aj

Temat numeru: Nowoczesne 
maszyny i urządzenia. 
Pozostała tematyka: przemysł 
cementowy i wapienniczy, 
ochrona środowiska  
w przemyśle wydobywczym, 
optymalizacja i efektywność, 
bezpieczeństwo na kopalni

- konferencja BMP: Nowoczesne 
Kopalnie Żwiru i Piasku
- konferencja: Dni Betonu
- konferencja: Szkoła Górnictwa 
Odkrywkowego
- targi: Symas

3

p
aź

d
zi

er
ni

k

Temat numeru: 
W poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań
Pozostała tematyka: 
nowoczesne maszyny  
i technologie, 
przemysł cementowy  
i wapienniczy, ochrona 
środowiska w przemyśle 
wydobywczym, optymalizacja 
i efektywność, CSR

- konferencja BMP: Kruszywa 
Cement Wapno 2020
- konferencja Aktualia i Perspektywy 
Surowców Mineralnych

KWARTALNIK  

Czytelnicy: kadra zarządzająca zakładów 
azotowych, zakładów gumowych i two-
rzyw sztucznych, rafinerii i petrochemii, 
producentów farb i lakierów, zakładów 

chemii budowlanej. Docieramy również do firm spe-
cjalistycznych mających w ofercie urządzenia, techno-
logie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania nowoczesnego zakładu chemicznego.

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

st
yc

ze
ń

Temat numeru: Raport. Chemia na 
zmieniającym się rynku
Pozostała tematyka: paliwa  
i biopaliwa, innowacyjne rozwiązania

- konferencja BMP: Chemia 
2020
- konferencja BMP: Ochrona 
Środowiska
Energetyka. Ciepłownictwo. 
Przemysł
- konferencja: Trendy Ekoroz-
woju 2020

2

m
aj

Temat numeru: Na wyższych 
obrotach – remonty i utrzymanie 
ruchu w przemyśle chemicznym
Pozostała tematyka: ochrona 
środowiska, działania proekologiczne 
zakładów chemicznych i rafinerii, GOZ 
w praktyce

- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu
w Przemyśle Chemicznym
- Kongres Polska Chemia
- Forum Ekologiczne 
(październik)

3

w
rz

es
ie

ń

Temat numeru: Bezpieczeństwo 
ponad wszystko
Pozostała tematyka: gospodarka 
wodno-ściekowa, monitoring 
zanieczyszczeń, rewolucja odpadowa,
transport i logistyka

- konferencja BMP: Bezpie-
czeństwo Instalacji Przemy-
słowych 
- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej
- konferencja: Nafta i Gaz
- targi: SYMAS

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Innowacje dla 
przyszłości
Pozostała tematyka: efektywność 
energetyczna, elektromobilność, 
paliwa

- konferencja BMP: Chemia 
2021

Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna 
rozlewni wód i soków, zakładów spirytu-
sowych, browarów, mleczarni, przedstawi-
ciele wyższych uczelni, firmy proponujące 

nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania 
systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowocze-
snych zakładów spożywczych.

KWARTALNIK

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

m
ar

ze
c

Temat numeru: Utrzymanie Ruchu
Pozostała tematyka: nowoczesne 
rozwiązania, metody diagnostyczne, 
modernizacje, efektywność, 
optymalizacja, kontrola produkcji

- konferencja BMP: 
Utrzymanie Ruchu 
w Przemyśle Spożywczym
- konferencja: World Food 
Warsaw
- Szkoła Technologii 
Fermentacji  
- konferencja Krajowej Unii 
Producentów Soków

2-3

w
rz

es
ie

ń

Temat numeru: Gospodarka wodno- 
- ściekowa
Pozostała tematyka: zarządzanie 
wodą i mediami, recykling, ochrona 
środowiska, ścieki, efektywność 
oczyszczania, uzdatnianie wody

- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej
- targi: Polagra Food

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Bezpieczny produkt 
spożywczy
Pozostała tematyka: opakowania, 
etykiety, jakość, higiena produkcji

- konferencja BMP: 
Bezpieczny Produkt 
Spożywczy
- konferencja: Techmilk

Numer Data Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: Zarządzanie przedsię-
biorstwem wod-kan
Pozostała tematyka: budowa i moderni-
zacja sieci wod-kan,
oczyszczanie ścieków, jakość wody, 
zagospodarowanie osadów, nowoczesne 
rozwiązania w branży

- konferencja BMP: 
Zarządzanie Przedsię-
biorstwem Wod-Kan
- Konferencja: Stormwater

2

m
ar

ze
c

Temat numeru: Sieci
Pozostała tematyka: oczyszczanie ścieków, 
jakość wody,
zagospodarowanie osadów, zarządzanie  
i komunikacja w branży wodkan, nowocze-
sne rozwiązania w branży

- konferencja BMP: Awarie. 
Monitoring. Budowa i Mo-
dernizacja Sieci WOD-KAN
- targi WOD KAN, Bydgoszcz

3

si
er

p
ie

ń

Temat numeru: Osady ściekowe
Pozostała tematyka: jakość wody, zarzą-
dzanie i komunikacja w branży wodkan, 
budowa i modernizacja sieci wod-kan, 
nowoczesne rozwiązania w branży

- konferencja: Wodo
-Trendy
- konferencja: EKOGMINA

4

lis
to

p
ad

Temat numeru: Przyszłość branży
Pozostała tematyka: jakość wody, zarzą-
dzanie i komunikacja w branży wodkan, 
budowa i modernizacja sieci wod-kan, 
zagospodarowanie osadów, nowoczesne 
rozwiązania w branży

- konferencja BMP: 
Kongres WOD-KAN-EKO 
2020

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna 
oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągo-
wych i komunalnych, dyrektorzy ds. technicz-
nych i inwestycyjnych. Docieramy również do 

firm specjalistycznych mających w ofercie urządzenia, tech-
nologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania nowoczesnego przedsiębiorstwa wod-kan.

KWARTALNIK  

Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna od-
powiedzialna za zakup i użytkowanie pomp, 
napędów, armatury i uszczelnień z zakładów 
przemysłowych, elektrowni, zakładów che-

micznych, wod-kan, producenci i dystrybutorzy pomp, na-
pędów, armatury oraz firmy remontowe i diagnostyczne.

PÓŁROCZNIK

Numer
Data 

wydania
Tematyka Sposób dystrybucji dodatkowej

1

kw
ie

ci
eń

Nowoczesne pompy 
w przemyśle. Zespoły 
napędowe. Armatura. 
Uszczelnienia. 
Remonty i moderni-
zacje. Diagnostyka 
maszyn wirujących. 
Eksploatacja. Przykła-
dy wdrożeń. Obniża-
nie energochłonności 
układów pompowych  

- targi WOD KAN, Bydgoszcz
- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle 
Chemicznym
- konferencja BMP: Kongres Użyt-
kowników Pomp
- konferencja BMP: Kongres 
Gospodarki Wodno- Ściekowej

2

p
aź

d
zi

er
ni

k

- konferencja BMP: Kongres 
WOD-KAN-EKO 2020
- konferencja BMP: Remonty 
i Utrzymanie Ruchu w Energetyce
- konferencja: Kongres Armatury 
2021
- konferencja: Ecol Unikon 2021

Dwumiesięcznik  

Czytelnicy: prezesi, dyrektorzy, główni spe-
cjaliści (mechanicy, automatycy, energety-
cy) elektrowni, elektrociepłowni, ciepłow-
ni, elektrowni przemysłowych, przedstawi-

ciele dużych zakładów przemysłowych oraz biur pro-
jektowych, firmy specjalistyczne oferujące urządzenia, 
technologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania nowoczesnej energetyki.

Numer Data  Tematyka
Sposób dystrybucji 

dodatkowej

1

lu
ty

Temat numeru: Efektywność energetycz-
na, ochrona środowiska
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, utrzy-
manie ruchu, paliwa

- konferencja BMP: 
Efektywne Zarządza-
nie Energią 
w Przemyśle
- konferencja BMP: 
Ochrona Środowiska
Energetyka. Ciepłow-
nictwo. Przemysł

2

kw
ie

ci
eń

Temat numeru: Nowoczesne 
ciepłownictwo
Pozostała tematyka: ochrona środowiska, 
utrzymanie ruchu, OZE

- konferencja BMP: 
Wiosenne Spotkanie 
Ciepłowników

3

m
aj

Temat numeru: Własne źródła energii
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, nowoczesne technologie

- konferencja BMP: 
Własne Źródła 
Energii

4

si
er

p
ie

ń Temat numeru: Inwestycje
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, nowoczesne technologie, rynek 
energii

- konferencja BMP: 
Energetyka Bełcha-
tów 2020

5

w
rz

es
ie

ń Temat numeru: Woda i ścieki
Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, utrzymanie ruchu

- konferencja BMP: 
Kongres Gospodarki 
Wodno- Ściekowej

6

lis
to

pa
d Temat numeru: Remonty i UR

Pozostała tematyka: ciepłownictwo, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo

- konferencja BMP: 
Remonty 
i Utrzymanie Ruchu 
w Energetyce

 

II i III strona okładki – 4000 zł

IV strona okładki – 4500 zł

A4 – 3400 zł
1/2 A4 – 2400 zł
1/3 A4 – 2000 zł
1/4 A4 – 1600 zł

Artykuł sponsorowany – 2000 zł (A4)

Cennik reklam 
w czasopismach

Baner główny (950x200px) – 600 zł

Baner środkowy (468x60px) – 350 zł

Box (230x230px) – 500 zł

Partner serwisu: 
- 6 miesięcy: 3500 zł 
- 12 miesięcy: 6000 zł

Cennik reklam na portalach

 
 
tworzymy możliwość nawiązania 
współpracy, kontaktów i wymiany 
doświadczeń. 
Jesteśmy organizatorem 
konferencji i sympozjów, wydawcą 
czasopism oraz portali branżowych. 

82 000   egzemplarzy 
naszych magazynów 
kierujemy w ciągu roku 
do wyselekcjonowanych 
przedstawicieli poszczególnych 
branż. Dystrybucja naszych 
magazynów odbywa się poprzez 
prenumeratę oraz imienną 
wysyłkę. Czasopisma promujemy 
na wielu imprezach targowych, 
konferencjach i sympozjach.

6 500 osób uczestniczy 
rocznie w naszych sympozjach 
i konferencjach. Jesteśmy wiodącą 
na rynku firmą organizującą 
konferencje dla przemysłu, 
a większość z imprez uznawana 
jest za najważniejsze spotkania 
branżowe w kraju. Patronaty 
nad nimi obejmowane są przez 
krajowe urzędy i instytucje oraz 
uczelnie techniczne, a partnerami 
są największe i najnowocześniejsze 
firmy. 

Możliwości
Budujemy

Porozumienia

50 000  unikalnych 
użytkowników odwiedza 
miesięcznie nasze portale 
branżowe. Codziennie publikujemy 
świeżą dawkę informacji 
branżowych, materiały techniczne, 
wywiady ze specjalistami, 
fotoreportaże z nowoczesnych 
zakładów, komentarze ekspertów.



BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. 
ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 97 74, fax 32 414 97 73, www.kierunekbmp.pl

SYMPOZJA I KONFERENCJE

PORtAlE

Kontakt:

Beata Fas
dyrektor działu sprzedaży i marketingu
tel. +48 32 415 97 74 wew. 33
kom.  694 848 853 
beata.fas@e-bmp.pl

Ewa Dombek
starszy specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 415 97 74 wew. 17 
kom. 606 337 384
ewa.dombek@e-bmp.pl 

Marta Mazurek-Gryboś
specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 32 415 97 74 wew. 24
kom.  539 059 377 
marta.mazurek@e-bmp.pl 

Marta Mika
specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 32 415 97 74 wew. 38
kom.  602 694 574 
marta.mika@e-bmp.pl

Kalina Barlik
specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 415 33 17 wew. 44
kom. 511 066 599
kalina.barlik@e-bmp.pl


