KWARTALNIK

marzec

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

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

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

- konferencja: Wodo
-Trendy
- konferencja: EKOGMINA

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

- konferencja BMP:
Kongres WOD-KAN-EKO
2020
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- konferencja BMP:
Utrzymanie Ruchu
w Przemyśle Spożywczym
- konferencja: World Food
Warsaw
- Szkoła Technologii
Fermentacji
- konferencja Krajowej Unii
Producentów Soków

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

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

- konferencja BMP:
Bezpieczny Produkt
Spożywczy
- konferencja: Techmilk

2-3

4

Sposób dystrybucji
dodatkowej

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

1

marzec

- konferencja BMP:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan
- Konferencja: Stormwater

wrzesień

luty

Temat numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan
Pozostała tematyka: budowa i modernizacja sieci wod-kan,
oczyszczanie ścieków, jakość wody,
zagospodarowanie osadów, nowoczesne
rozwiązania w branży
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Czytelnicy: kadra inżynieryjno-techniczna
rozlewni wód i soków, zakładów spirytusowych, browarów, mleczarni, przedstawiciele wyższych uczelni, firmy proponujące
nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania
systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów spożywczych.

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna
oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągowych i komunalnych, dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych. Docieramy również do
firm specjalistycznych mających w ofercie urządzenia, technologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa wod-kan.
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Tematyka

Sposób
dystrybucji
dodatkowej

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

- konferencja
BMP: Wiosenna
Konferencja
Farmaceutyczna.
Efektywność
i optymalizacja

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

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

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

- konferencja
BMP: Jesienne
Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego
i Kosmetycznego

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

Czytelnicy: kadra zarządzająco-techniczna zakładów farmaceutycznych, kosmetycznych, dyrektorzy 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 farmaceutycznego i kosmetycznego.

Sposób dystrybucji
dodatkowej

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

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
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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
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Czytelnicy: przedstawiciele kopalni kruszyw,
cementowni, zakładów wapienniczych i gipsowych, firm recyklingowych, przedsiębiorstw budownictwa drogowego, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe,
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów.
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Tematyka
Tematyka
Temat
Tematnumeru:
numeru:Efektywność
Efektywnośćenergetyczenergetyczna,
na,ochrona
ochronaśrodowiska
środowiska
Pozostała
Pozostałatematyka:
tematyka:ciepłownictwo,
ciepłownictwo,utrzyutrzymanie
manieruchu,
ruchu,paliwa
paliwa

Temat
Tematnumeru:
numeru:Nowoczesne
Nowoczesne
ciepłownictwo
ciepłownictwo
Pozostała
tematyka:
Pozostała tematyka:ochrona
ochronaśrodowiska,
środowiska,
utrzymanie
utrzymanieruchu,
ruchu,OZE
OZE
Temat
Tematnumeru:
numeru:Własne
Własneźródła
źródłaenergii
energii
Pozostała
Pozostałatematyka:
tematyka:ciepłownictwo,
ciepłownictwo,ochrona
ochrona
środowiska,
środowiska,nowoczesne
nowoczesnetechnologie
technologie
Temat
numeru:
Inwestycje
Temat numeru: Inwestycje
Pozostała
Pozostałatematyka:
tematyka:ciepłownictwo,
ciepłownictwo,ochrona
ochrona
środowiska,
środowiska,nowoczesne
nowoczesnetechnologie,
technologie,rynek
rynek
energii
energii
Temat
Tematnumeru:
numeru:Woda
Wodai ścieki
i ścieki
Pozostała
Pozostałatematyka:
tematyka:ciepłownictwo,
ciepłownictwo,ochrona
ochrona
środowiska,
utrzymanie
ruchu
środowiska, utrzymanie ruchu
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numeru:Raport.
Raport.Chemia
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- konferencjaBMP:
BMP:Chemia
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2020
zmieniającymsię
sięrynku
rynku
2020
Pozostała
- konferencja
Pozostałatematyka:
tematyka:paliwa
paliwa
- konferencjaBMP:
BMP:Ochrona
Ochrona
i biopaliwa,
i biopaliwa,innowacyjne
innowacyjnerozwiązania
rozwiązania Środowiska
Środowiska
Energetyka.
Energetyka.Ciepłownictwo.
Ciepłownictwo.
Przemysł
Przemysł
- konferencja:
- konferencja:Trendy
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woju2020
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Ruchu
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ruchuwwprzemyśle
przemyślechemicznym
chemicznym
PrzemyśleChemicznym
Chemicznym
Pozostała
- Kongres
Pozostałatematyka:
tematyka:ochrona
ochrona
- KongresPolska
PolskaChemia
Chemia
środowiska,
środowiska,działania
działaniaproekologiczne
proekologiczne - Forum
- ForumEkologiczne
Ekologiczne
zakładów
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i
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Tematnumeru:
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SYMPOZJA I KONFERENCJE

PORtAlE

Kontakt:

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

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

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

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

