
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
 
W imieniu BMP, wydawcy magazynu „Przemysł Farmaceutyczny” oraz portali branżowych 

kierunekFARMACJA.pl, kierunekKOSMETYKI.pl zapraszamy do udziału w  

 
XV Jesiennym Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego 

i Kosmetycznego 2019 
 
Spotkanie odbędzie się 22-23 października br. w hotelu Andel’s w Łodzi. 
 
Organizatorem spotkania jest firma BMP. Role Honorowych Gospodarzy pełnią Polpharma oraz 
Delia Cosmetics.  
 
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych: 
prezesi, dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych, kierownicy działów jakości, specjaliści z 
zakresu technologii produkcji. Nie zabraknie także przedstawicieli czołowych firm związanych z 
branżami farmaceutyczną i kosmetyczną, które zaprezentują urządzenia, technologie i 
rozwiązania niezbędne do funkcjonowania nowoczesnej fabryki leków oraz kosmetyków.   
 

Jakie są korzyści z udziału w sympozjum? 

  

• to znaczące spotkanie kadry techniczno–zarządzającej i inwestycyjnej z zakresu 

produkcji i technologii z zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych oraz dostawców 

maszyn, urządzeń i technologii stosowanych przy produkcji leków i kosmetyków (ponad 

300 osób, 

• na stoiskach wystawowych oraz w czasie prelekcji przedstawiane będą rozwiązania 

techniczne dla branży 

• masz możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych. Jeśli na 

rozmowie z kimś zależy Ci szczególnie, możesz umówić się na indywidualne spotkanie 

dzięki platformie B2B 

• zagadnienia związane z nowościami w wytwarzaniu leków, nowoczesne i efektywne 

technologie dla farmacji i kosmetyków  – te najważniejsze tematy dla branży 

podajemy w ciekawy sposób 

• nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania 

• konferencja to nie tylko teoria. Zapraszamy na interesującą wycieczkę techniczną do 

zakładu Medana w Sieradzu oraz zakładu Delia Cosmetics 

• to 15 edycja. Sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem odbiorców 

 
Kartę zgłoszenia, po czytelnym wypełnieniu, prosimy przesłać do 1 sierpnia br. faksem na nr 
032/414 97 73 lub e-mailem na adres: magda.widrinska@e-bmp.pl. Całość spraw 
organizacyjnych prowadzi Magda Widrińska  tel. kom. 792 809 881 tel. 032/415 97 74 wew. 29. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

      Beata Fas 
      Dyrektor Działu Sprzedaży 
        
 

mailto:magda.widrinska@e-bmp.pl


 

 
 DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI: DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:  

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                          

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail          (na 

potrzeby systemu 
b2b) 

 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                          

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail   (na 
potrzeby systemu 

b2b) 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                         

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail     (na 
potrzeby systemu 

b2b) 
 

KOSZTY UCZESTNICTWA (obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie 

obejmują noclegu) termin zgłoszeń do 1sierpnia br. 

- udział 1 os. osoba 800 zł/netto 
 
Koszty zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa 
zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie, 
zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu) 

 
Pokój 1-osobowy 

 
Pokój 2-osobowy 

 
VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ (ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź)  

 
370 zł/netto 

 

 
430 zł/netto 

 

Rezerwacja noclegu 
 

21/22.10.2019             pokój 1-osobowy             pokój 2-osobowy 
22/23.10.2019             pokój 1-osobowy             pokój 2-osobowy 
 

Podane ceny są cenami netto, do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 
DANE FIRMY:     

nazwa firmy 
 
ulica 
 

kod miejscowość 

numer NIP telefon Fax 
 

osoba kontaktowa 
 

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

 

*  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 oraz www.kierunekkosmetyki.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: 

Magda Widrińska 
Kierownik Działu Sprzedaży 
Magda.widrinska@e-bmp.pl, kom. 792 809 881, tel. 32 415 97 74 wew.29       
 

 

http://www.kierunekfarmacja.pl/
mailto:bozena.tychy@e-bmp.pl

