BMP 39/01/2019

Racibórz, 24.01.2019r.

Szanowni Państwo
Zaczniemy od monitoringu i usprawniania procesów produkcyjnych, następnie
spróbujemy zminimalizować ryzyko, potem nadejdzie czas na podnoszenie
niezawodności i wydajności, a na koniec o najważniejszym: optymalizacja i kapitał ludzki.
Tak zapowiada się program
XI Wiosennej Konferencji Farmaceutycznej.
Efektywność i Optymalizacja
W imieniu BMP, wydawcy dwumiesięcznika „Przemysł Farmaceutyczny”, portalu
kierunekFARMACJA.pl oraz Honorowego Gospodarza, którym jest ICN Polfa Rzeszów,
zapraszamy 4-5 kwietnia 2019 r. do hotelu Rzeszów w Rzeszowie.
Do wygłoszenia referatów i podzielenia się doświadczeniami zaprosiliśmy
specjalistów-praktyków z wiodących zakładów produkcyjnych.

Konferencja to szereg korzyści, m.in. możliwość:
•
•
•

zdobycia niedostępnej powszechnie wiedzy
poznania nowych trendów na rynku
znalezienia rozwiązań usprawniających pracę.

Za kwestie organizacyjne odpowiada Justyna Bujko, z którą można skontaktować się
pod numerem 694 848 896 lub 32 415 9774 wew. 41, a także mailowo pod adresem:
justyna.bujko@e-bmp.pl. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 14 marca 2019r.

Z wyrazami szacunku
Adam Grzeszczuk
prezes zarządu BMP

Zgłaszamy udział w konferencji:

KARTA ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko

stanowisko

telefon komórkowy na potrzeby systemu B2B

e-mail na potrzeby systemu B2B

imię i nazwisko

stanowisko

telefon komórkowy na potrzeby systemu B2B

e-mail na potrzeby systemu B2B

imię i nazwisko

stanowisko

telefon komórkowy na potrzeby systemu B2B

e-mail na potrzeby systemu B2B

Koszty
Uczestnictwo: (udział + koszty konsumpcji + materiały konferencyjne, wycieczka techniczna): 750 zł netto/os.
Nocleg (hotel Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów):
4/5.04.2019
pokój 1 osobowy
pokój 2 osobowy
pokój jednoosobowy – 250 zł
pokój dwuosobowy – 320 zł
Do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%

Dane firmy:
nazwa firmy

numer NIP

ulica

kod

miejscowość

osoba kontaktowa

adres email, na który zostanie przesłana proforma

telefon

fax
uwagi

* 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.kierunekfarmacja.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

ORGANIZATOR: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP: 639-20-03-478

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.
Justyna Bujko
Specjalista ds. realizacji projektów
justyna.bujko@e-bmp.pl, kom. 694 848 896, tel. 32 415 97 74 wew. 41

