
                                              
 

 
 
 

Tradycyjnie już cykl konferencji organizowanych przez BMP otworzy w dniach 2-3 lutego 2021 
XXVII Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2021.  
 
To jedno z największych i najbardziej prestiżowych spotkań dla branży chemicznej w Polsce, 
które tym razem odbędzie się w wersji ONLINE.  

Program sympozjum – jak co roku – został przygotowany z udziałem uznanych specjalistów – 
przedstawicieli przemysłu chemicznego i petrochemicznego, uczelni oraz instytucji. Znajdą się 
w nim zarówno debaty, jak i panele poruszające najistotniejsze dziś tematy dla branży. 

 
WYBIERZ BLOK TEMATYCZNY DOSTOSOWANY DO PROFILU TWOJEJ FIRMY 

 
✓ Od komputera do sztucznej inteligencji. Digitalizacja w firmie chemicznej 
✓ Od pompy do instalacji. Optymalizacja i efektywność na co dzień 
✓ Od pomysłu do wdrożenia. Innowacyjność w przedsiębiorstwach 
✓ Od odpadu do produktu. Obieg zamknięty, czyli wykorzystywanie posiadanych zasobów 

 
WYKORZYSTAJ WIELE MOŻLIWOŚĆI PROMOCJI 

✓ Zaprezentuj ofertę firmy, wygłoś ciekawą prezentację on-line 
✓ Wzmocnij wizerunek swojej firmy poprzez wyświetlenie logo w czasie między referatami 
✓ Pokaż spot reklamowy o swojej firmie w przerwie pomiędzy panelami  
✓ Zamieść wpis o firmie z linkiem do strony www w elektronicznym katalogu 

konferencyjnym 

BEZPIECZNE MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA 
 
Przez ostatnie miesiące trwającej pandemii firma BMP rozszerzyła profil działalności oraz zyskała nowe 
doświadczenia, organizując kilka konferencji online i kilkanaście tematycznych webinariów, również 
dla branży chemicznej. Spotkania, gromadzące od 50 do prawie 800 uczestników, są wysoko oceniane 
zarówno przez słuchaczy, jak i firmy prezentujące swoje rozwiązania, produkty itp., dla których ta forma 
dotarcia jest efektywną drogą promocji rozwiązań i kontaktu z przedstawicielami branży. 
 

Weź udział w CHEMII 2021. 
Pamiętaj, termin zgłoszeń upływa 16 grudnia br. 

 
 

Zapraszam do udziału 
         Beata Fas 
         dyrektor działu sprzedaży BMP       
      
                Kontakt:   

Ewa Dombek, tel. 606 337 384, 32/4153317 wew. 17, ewa.dombek@e-bmp.pl 
Marta Mika, tel. 602 694 574, 32/4153317 wew.38, marta.mika@e-bmp.pl  
Beata Fas, tel. 694 848 853, 32/4153317 wew.33, beata.fas@e-bmp.pl  
Kalina Barlik, tel. 511 066 599, 32 415 97 74 wew. 44, kalina.barlik@e-bmp.pl  
Jolanta Mikołajec-Piela, tel. 602 601 089, 32/4153317 wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl 
 

 
 

ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k., 
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478, 
tel.: 32/ 415 97 74, fax: (032) 414 97 73 . 
Aktualne informacje: www.kierunekbmp.pl 
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WYBIERZ JEDEN Z DOSTĘPNYCH PAKIETÓW 
 

Wybór 
pakietu 

Co zyskujesz: 
Koszt 
netto: 

 

PARTNER 
KONFERENCJI 

• Przyznanie tytułu Partnera Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2021 

11 500 zł  

• Wyeksponowanie nazwy firmy i logo jako Partnera sympozjum na slajdzie 
prezentacji multimedialnej wyświetlanej podczas konferencji online, na okładce 
katalogu, na portalu www.kierunekchemia.pl i platformie Clik Meeting. 

• Wysyłkę zaproszeń z logo partnera do wytypowanych specjalistów z zakładów 
chemicznych, azotowych, rafineryjnych 

• Prezentację firmy do 15 min – online 

• Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony 
www lub filmu, wypowiedzi i innych materiałów prezentujących firmę) 

• Reklamę A4 w magazynie „Chemia Przemysłowa” 

• Baner główny na stronie www.kierunekCHEMIA.pl – przez 1 miesiąc 

• Dostęp do nagrania konferencji online oraz lista uczestników  

 

PAKIET I 

• Prezentacja firmy do 15 min – online 

6 000 zł  

• Prezentacja logo firmy - wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 

• Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony 
www lub filmu, wypowiedzi i innych materiałów prezentujących firmę) 

• Reklama formatu A4 w magazynie „Chemia Przemysłowa” 

• Baner na stronie www.kierunekCHEMIA.pl – przez 1 miesiąc 

• Dostęp do nagrania konferencji online oraz lista uczestników  

 

PAKIET II 

• Prezentacja logo firmy – wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 

3 000 zł  

• Reklama formatu A4 w magazynie „Chemia Przemysłowa” 

• Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony 
www lub filmu, wypowiedzi i innych materiałów prezentujących firmę) 

• Baner na stronie www.kierunekCHEMIA.pl – przez 1 miesiąc 

• Dostęp do nagrania konferencji online  

 

PAKIET III 

• Prezentacja logo firmy – wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 

1 400 zł  
• Prezentacja filmu do 2 min w przerwie konferencji 

• Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony 
www lub filmu, wypowiedzi i innych materiałów prezentujących firmę) 

• Dostęp do nagrania konferencji online  

PAKIET IV 

• Prezentacja logo firmy – wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 

1 100 zł 
• Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony 

www lub filmu, wypowiedzi i innych materiałów prezentujących firmę) 

• Dostęp do nagrania konferencji online  

PAKIET V 
• Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony 

www lub filmu, wypowiedzi i innych materiałów prezentujących firmę) 400 zł 
• Dostęp do nagrania konferencji online  

PAKIET VI 
• Wywiad z przedstawicielem firmy online i prezentacja na portalu 

www.kierunekCHEMIA.pl przez 1 tydzień 500 zł 
• Dostęp do nagrania konferencji online  

Skontaktuj się z nami w celu skonfigurowania pakietu dobranego specjalnie dla Ciebie 
 

 
 
Do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT 
UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjnego (Word, max 1800 znaków ze spacjami, dane teleadresowe, logo firmy) oraz reklamy do wydania 
„Chemia Przemysłowa” (wykonane wg specyfikacji technicznej dostępnej na www.kierunekbmp.pl) należy dosłać w terminie do 20 grudnia 2020 r. W 
przypadku przekroczenia terminu nie gwarantujemy publikacji. 
 
 

 

                                                                
 
 
 
 

  ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k., 
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478, 
tel.: 32/ 415 97 74, fax: (032) 414 97 73 . 

Aktualne informacje: www.kierunekbmp.pl 
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(Miejscowość i data)                                             (Pieczęć firmy) 

   

Zamówienie promocji  
XXVII edycja Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2021 – online 

  

 

 TAK     NIE 

Partner     
PAKIET I         
PAKIET II         
PAKIET III         
PAKIET IV      
PAKIET V         
PAKIET VI        

 

 
 
 
Tytuł prezentacji(15min)..................................................................................................................................................................................... 

                                            (treść prezentacji powinna być zgodna z programem oraz zatwierdzona przez organizatora) 

 
 
Osoba referująca: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Upoważniamy organizatora konferencji do rozpowszechniania prezentacji multimedialnej przedstawionej na konferencji   □   tak       □ nie                                                                                                                                      

Dane osoby kontaktowej 
 

 

 
Imię i nazwisko .................................................................numer tel.............................  
 
adres e-mail  .............................................................. 
(na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie promocji, na podstawie którego należy dokonać płatności oraz faktura)    

 

 

Dane do faktury                                           

 
NIP PŁATNIKA: ........................................................                    Faktura PLN                 Faktura Euro       
  
 
 
 
                                                              
 
 

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

 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM LUB FAKSEM DO 16 GRUDNIA BR. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
* Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu                
**  Oświadczamy, że akceptujemy regulamin sympozjum/konferencji firmy BMP (regulamin jest dostępny na stronie: www.kierunekchemia.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 zawartym i                                         
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 ograniczona odpowiedzialnością sp. k., 
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478, 
tel.: 32/ 415 97 74, fax: (032) 414 97 73 . 
Aktualne informacje: www.kierunekbmp.pl 

http://www.kierunekbmp.pl/

