
     
 
             
 
 
 
 

 
 

 
 
BMP 1/2019/H         Racibórz, 4.01.2019 

       
 
          Szanowni Państwo 
 

 

Największe spotkanie kadry technicznej ciepłowni i elektrociepłowni odbędzie się 
podczas XXVI Wiosennego Spotkania Ciepłowników (24-26 kwietnia 2019 roku, Hotel 
Nosalowy Dwór w Zakopanem).  

 

Jakie są korzyści z udziału w konferencji? 

• bezpośredni dostęp do około 350 dyrektorów technicznych i inwestycyjnych oraz 
specjalistów z elektrociepłowni, ciepłowni, elektrociepłowni przemysłowych  

• możliwość prezentacji oferty firmy w trakcie 15 minutowej prelekcji oraz na stoisku 
wystawowym  

• zdobycie wiedzy o planach inwestycyjnych/zakupowych ciepłownictwa 

• dostęp do platformy B2B, która przed konferencją, umożliwia umawianie spotkań 

bezpośrednich. 

 
Co w programie? 
• bloki tematyczne dostosowane są do profilu Twojej firmy 
• wystawa 50 stoisk firm oferujących produkty z zakresu: 

✓ budowy nowych źródeł w ciepłownictwie 
✓ modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej 
✓ technologii kotłowych 
✓ ochrony środowiska 
✓ optymalizacji pracy urządzeń 
✓ efektywności energetycznej 
✓ urządzeń i technologii w ciepłownictwie 
✓ budowy, naprawy i renowacji sieci 
✓ monitoringu, sterowania i opomiarowania sieci 
✓ ograniczania strat ciepła i wody 

• odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie bezpośrednich 
kontaktów biznesowych. 

 

W załączeniu program ramowy, formularz informacyjny z cennikiem i karta zgłoszenia. 
Termin zgłoszeń: 15 luty 2019. 

 
 

 
Z wyrazami szacunku 

         Beata Fas 
         dyrektor działu sprzedaży 
         BMP 

Kontakt: 
Małgorzata Pozimska, tel. 792 679 044, 32/4152921 wew. 36, malgorzata.pozimska@e-bmp.pl 
Ewa Dombek, tel. 606 337 384, 32/4153317 wew. 17, ewa.dombek@e-bmp.pl 
Magda Widrińska, tel. 792 809881, 32/4153317 wew. 29, magda.widrinska@e-bmp.pl  
Marta Mazurek, tel. 539 059 377, 32/4153317 wew. 24, marta.mazurek@e-bmp.pl  
Jolanta Mikołajec-Piela, tel. 602 601 089, 32/4153317 wew. 22, jola.mikolajec@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 
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FORMULARZ INFORMACYJNY 
1. Sponsor           

1. Przyznanie tytułu Sponsora Głównego Wiosennego Spotkania Ciepłowników 
2. Prezentację firmy do 15 min 
3. Wyeksponowanie na zaproszeniach, prezentacji multimedialnej nazwy firmy jako sponsora głównego sympozjum 
4. Skierowanie imiennych zaproszeń z logo sponsora do wytypowanych specjalistów z zakładów branży ciepłowniczej 
5. Eksponowanie firmy sponsorującej podczas całej imprezy: atrakcyjny czas na prezentację, dobre miejsce na stoisko 
6. Powierzchnia wystawiennicza 9 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 4 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy) 
7. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 cz/b. 
8. Reklama kolorowa B5 w katalogu konferencyjnym. 
9. Reklama A4 w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej” 
10. Możliwość wystawienia 1 roll-upu na sali konferencyjnej 
11. Dystrybucja materiałów reklamowych firmy poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych dla uczestników 
12. Baner na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc.  
 Koszt pakietu: 26 000 zł 
 

2. Partner Główny            
1. Przyznanie tytułu Partnera Głównego Wiosennego Spotkania Ciepłowników  
2. Prezentację firmy do 15 min. 
3. Wyeksponowanie na zaproszeniach, prezentacji multimedialnej nazwy firmy jako partnera głównego sympozjum 
4. Skierowanie imiennych zaproszeń z logo partnera do wytypowanych specjalistów z zakładów branży energetycznej i 

ciepłowniczej 
5. Eksponowanie firmy podczas całej imprezy: atrakcyjny czas na prezentację, dobre miejsce na stoisko 
6. Powierzchnia wystawiennicza 6 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy) 
7. Reklama formatu  A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
8. Możliwość wystawienia 1 roll-upu na sali konferencyjnej 
9. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 cz/b 
10. Dystrybucja materiałów reklamowych firmy poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych dla uczestników 
11. Baner na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc.  

Koszt pakietu: 21 000 zł 
 

3. Partner         
1. Przyznanie tytułu Partnera Wiosennego Spotkania Ciepłowników  
2. Prezentację firmy 15 min 
3. Wyeksponowanie na zaproszeniach, prezentacji multimedialnej nazwy firmy jako partnera sympozjum 
4. Skierowanie imiennych zaproszeń z logo partnera do wytypowanych specjalistów z zakładów branży energetycznej i 

ciepłowniczej 
5. Eksponowanie firmy podczas całej imprezy: atrakcyjny czas na prezentację, dobre miejsce na stoisko 
6. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy) 
7. Reklama formatu  A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
8. Możliwość wystawienia 1 roll-upu na sali konferencyjnej 
9. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 cz/b 
10. Dystrybucja materiałów reklamowych firmy poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych dla uczestników 
11. Baner na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc.  

Koszt pakietu: 17 000 zł 

 
4. Sponsor Gali Ciepłowniczej  

1. Przyznanie tytułu Sponsora Gali Wiosennego Spotkania Ciepłowników  - na wyłączność 

2. Możliwość wystawienia 2 roll-upów na scenie podczas Gali Ciepłowniczej 

3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 cz/b 

4. Podziękowanie dla Sponsora podczas ceremonii oraz toast na otwarciu Gali 

5. Zapewnienie 2 miejsc przy stoliku VIP podczas Gali 

6. Reklama formatu  A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”  

7. Możliwość dostarczenia materiałów bankietowych (np. serwetek) z własnym logo – do ustalenia 

8. Logo Sponsora na ekranie w sali bankietowej 

9. Baner na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc.  
Koszt pakietu: 12 000 zł 

Gala Ciepłownicza to wydarzenie na którym wręczane są statuetki oraz podziękowania. Obecność firmy w roli Sponsora Gali daje 
okazję do zaprezentowania swojej firmy jako znaczącego partnera. 
 

 

5. Inne formy promocji: 
 

a) PAKIET I (stoisko 6 m2 + prezentacja + reklama) 
1. Powierzchnia wystawiennicza 6 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z 
organizatorem na 3 tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą) 

2. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 godz. 
przed prezentacją) 

3. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
4. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

Koszt pakietu: 13 500 zł 
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b)  PAKIET II (stoisko 4 m2 + prezentacja + reklama)        
1. Powierzchnia wystawiennicza 4m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą). 

2. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 godz. 
przed prezentacją). 

3. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
4. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

Koszt pakietu: 11 500 zł  

c) PAKIET III (stoisko 2 m2 + prezentacja + reklama) 
1. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z 
organizatorem na 3 tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą).  

2. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 godz. 
przed prezentacją). 

3. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
4. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

Koszt pakietu: 9 500 zł  
 

d) PAKIET IV (prezentacja + reklama): 
1. Prezentacja firmy do 15 min 
2. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
3. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

 Koszt: 6 500 zł 
 

e) PAKIET V (prezentacja):  
1. Prezentacja firmy do 15 min 
2. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

 Koszt: 4 500 zł 
 

f) PAKIET VI (stoisko 4 m2 + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 tygodnie przed 
sympozjum - za dodatkową opłatą) 

2. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”  
3. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

 Koszt: 7 900 zł 
 

g) PAKIET VII (stoisko 2 m2 + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 2 m2 (zabudowa oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 

230V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 tygodnie przed 
sympozjum - za dodatkową opłatą) 

2. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”  
3. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała) 

 Koszt: 6 000 zł 
 

h) PAKIET VIII (stoisko zewnętrzne): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 9 m2 (zabudowa własna) – uwaga: brak możliwości dojazdu od strony parkingu 
2. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1 strona, wersja czarno-biała) 
3. Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekenergetyka.pl przez 1 miesiąc. 

 Koszt: 2 000 zł 
 

6. Promocja dodatkowa: 
a) zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała): 200 zł 
b) dystrybucja materiałów reklamowych poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych (1 sztuka/osoba): 1 500 zł 
c) baner główny na portalu www.kierunekenergetyka.pl: 500 zł  
d) reklama firmy wydrukowana na płytach octanorm przy przerwie kawowej: 1 000 zł 
e) reklama firmy w katalogu konferencyjnym: 1 000 zł 
f) dodatkowa reklama A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” w wydaniu podsumowującym sympozjum: 1 500 zł 

 

 

7. Koszty uczestnictwa (obowiązkowe):  
• dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1250 zł 
• dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 2 300 zł 

 

 

8. Koszty zakwaterowania:  
Nosalowy Dwór Resort & SPA, ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane (decyduje kolejności zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem 
hotelu, parking płatny we własnym zakresie): 

• pokój 1 osobowy: od 280 zł do 400 zł  
• pokój 2 osobowy: 480 zł 
• pokój 3 osobowy: 640 zł 

 

Do wszystkich ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjnego (word, max 1800 znaków ze spacjami, dane teleadresowe, logo firmy) 
oraz reklamy „Energetyka Cieplna i Zawodowa” (wykonane wg specyfikacji technicznej dostępnej na 
www.kierunekenergetyka.pl) należy dosłać w terminie do 12 marca 2019. W przypadku przekroczenia terminu nie 
gwarantujemy publikacji 
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...............................................                                                                                                 ................................................... 
     (miejscowość i data)                                                                                                                      (pieczęć firmy) 

Z G Ł O S Z E N I E  U C Z E S T N I C T W A 
Zgłaszamy udział przedstawicieli naszej firmy w XXVI Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników (24-26 kwietnia 2019) 

 
 

 

 …………………………………………………     ……………………………………………………..           …………………………………           …………………………………   
     (imię i nazwisko - drukowanymi literami)         (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)           (adres e-mail)                          (telefon komórkowy) 
 
 
…………………………………………………     ……………………………………………………..           …………………………………           …………………………………   
     (imię i nazwisko - drukowanymi literami)         (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)           (adres e-mail)                          (telefon komórkowy) 
 
 
…………………………………………………     ……………………………………………………..           …………………………………           …………………………………   
     (imię i nazwisko - drukowanymi literami)         (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)           (adres e-mail)                          (telefon komórkowy) 

 
 

1) Sponsor                           □ tak   □ nie      
  2) Partner Główny   □ tak   □ nie    
  3) Partner    □ tak   □ nie   
  4) Sponsor Gali Ciepłowniczej □ tak   □ nie   

5) Inne formy promocji                              
 

a) PAKIET I (stoisko 6 m2 + prezentacja + reklama)    □ tak   □ nie      
b) PAKIET II (stoisko 4 m2 + prezentacja + reklama)    □ tak   □ nie      
c) PAKIET III (stoisko 2 m2 + prezentacja + reklama)    □ tak   □ nie      
d) PAKIET IV (prezentacja + reklama)     □ tak   □ nie      
e) PAKIET V (prezentacja)      □ tak   □ nie      
f) PAKIET VI (stoisko 4 m2 + reklama)     □ tak   □ nie      
g) PAKIET VII (stoisko 2 m2 + reklama)     □ tak   □ nie  
h) PAKIET VIII (stoisko zewnętrzne)     □ tak   □ nie  

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

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

 
Osoba referująca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Upoważniamy organizatora sympozjum/konferencji do rozpowszechniania prezentacji multimedialnej przedstawionej na sympozjum/konferencji   
   □ tak   □ nie      
  6) Promocja w materiałach konferencyjnych      
   a) wpis w materiałach konferencyjnych - format B5      □ tak   □ nie 
   b) dystrybucja materiałów               □ tak   □ nie 
   c) baner główny na www.kierunekenergetyka.pl                                                              □ tak   □ nie 
   d) reklama firmy wydrukowana na płytach octanorm przy przerwie kawowej  □ tak   □ nie 
   e) reklama w katalogu konferencyjnym      □ tak   □ nie 

 f) dodatkowa reklama A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”            □ tak   □ nie 
                

  7) Udział zwykły  □ tak      □ nie 
 

8) Rezerwujemy miejsce noclegowe:  

 

  
 

 
 
*

 
* zaznacz, dla ilu osób nocleg                     właściwe zakreślić 

 
osoba kontaktowa: ....................................................................................... numer tel...................................................... 

 
kontaktowy adres e-mail  .......................................................................................... 
(na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa oraz proforma, na podstawie której należy dokonać płatności)    

    

NIP PŁATNIKA: .............................................                                               
Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłania jej pocztą elektroniczną lub/ i pocztą tradycyjną 

    
 

Faktura w:                  PLN                     EURO    
                                                                                                                     ……………………………………….… 

                              (pieczęć firmy)           
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać mailem do 15 lutego 2019                     
 *   Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP’ (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.                                         

 

24.04 / 25.04.2019 ................ (*) 
 

pok. 1-os. 
   
      pok. 2-os. 

   
      pok. 3-os. 
 

SUGEROWANY HOTEL: 
 
 

25.04./ 26.04.2019 ................ (*) 
 

pok. 1-os. 
   
      pok. 2-os. 
 

   
      pok. 3-os. 

 ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczoną 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   

 
…………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy) 
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