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Racibórz, 12.02.2019 r.

Szanowni Państwo
Wysokie opłaty za energię pochłaniają środki, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje
niezbędne dla każdego zakładu. Wywołuje to potrzebę ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań,
dyskusji, wymiany doświadczeń. O DSR, rosnących cenach energii, własnych źródłach czy efektywności
energetycznej w zakładach produkcyjnych rozmawiać będziemy podczas konferencji w Czeladzi.








Rynek Mocy, podsumowanie pierwszych aukcji
aktualne wyzwania dla przemysłu z zakresu zarządzania energią
DSR – dotychczasowe doświadczenia z programu
świadectwa energetyczne, audyty energetyczne, systemy zarządzania mediami
wpływ cen energii elektrycznej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
przemysł 4.0 w służbie poprawy efektywności energetycznej
finansowanie inwestycji efektywnościowych (ESCO, dofinansowanie z NCBiR,
NFOŚiGW)

to tylko wybrane tematy, które pojawią się 14-15 marca 2019 r., podczas XVII Konferencji NaukowoTechnicznej, Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle.
Jest to kontynuacja konferencji pod nazwą Odbiorcy na Rynku Energii której gospodarzami
byli m.in.: Katowicki Holding Węglowy S.A., Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Energetyka
Sp. z o.o., MITTAL STEEL Poland S.A., Kompania Węglowa S.A. oraz od kilku lat KGHM Polska Miedź
S.A.
Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu
Mamy nadzieję, że przygotowany program spotkania pozwoli uczestnikom na poszerzenie
swojej wiedzy oraz ułatwi wymianę doświadczeń w gronie specjalistów z całego kraju i ostatecznie
przyniesie wymierne oszczędności dla Państwa zakładów.
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Bożena Pietrzak-Tychy, bozena.tychy@e-bmp.pl, tel. 032 415
97 74 wew. 27).

Serdecznie zapraszamy
Adam Grzeszczuk
Prezes Zarządu BMP

DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

Stanowisko

Imię i nazwisko
Numer telefonu komórkowego
(na potrzeby systemy b2b)

Stanowisko

Imię i nazwisko
Numer telefonu komórkowego
(na potrzeby systemy b2b)

Stanowisko

Imię i nazwisko
Numer telefonu komórkowego
(na potrzeby systemy b2b)

Adres e-mail
(na
potrzeby systemu
b2b)

Adres e-mail (na
potrzeby systemu
b2b)

Adres e-mail (na
potrzeby systemu
b2b)

WARUNKI UCZESTNICTWA
przy zgłoszeniu jednej osoby 690 zł
przy zgłoszeniu dwóch osób 560 zł
Koszty zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa
zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie,
zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu)
HOTEL SZAFRAN, ul. Będzińska 82, 41-250 Czeladź

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

245 zł

295 zł

do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

DANE FIRMY:
nazwa firmy
ulica

kod

numer NIP

Telefon

osoba kontaktowa

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

miejscowość
Fax

* Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 zawartymi w
regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej organizatorowi w celach jak w ww. regulaminie.

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

……………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Osoba do kontaktu:

Bożena Pietrzak-Tychy
Kierownik Działu Realizacji Projektów
bozena.tychy@e-bmp.pl, kom. 600 326 187, tel. 32 415 97 74 wew. 27

