
 
 

 

 
 
 

 
 
BMP 01/08/2018            Racibórz, 13.08.2018 

                     

 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 
Wytwarzanie leków i kosmetyków, zapewnienie i kontrola jakości, surowce, pakowanie 

i znakowanie produktów, utrzymanie ruchu, nowoczesne maszyny i urządzenia, bezpieczeństwo 
produkcji, efektywność i optymalizacja procesów – to główne tematy, o których będziemy 
dyskutować podczas 
 

XIV Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego 
i Kosmetycznego 2018. 

 
Spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w hotelu Haston we Wrocławiu. 
 
W programie nie zabraknie.: 

• debaty: Serializacja tuż przed metą 

• przygotowanych na tę okazę paneli tematycznych 
• wykładu specjalnego. 

 
Jak co roku konferencji towarzyszyć będzie wystawa stoisk. Każdy z uczestników będzie mógł 
skorzystać z naszej platformy B2b, która jest doskonałym narzędziem m.in. do umawiania 
spotkań. 
 

Organizatorem spotkania jest firma BMP, która w tym roku obchodzi jubileusz – 25-
lecie działalności. Rolę Honorowego Gospodarza pełni Grupa Hasco.  
 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 października faksem na 
numer 32 414 97 73 bądź mailowo na adres justyna.bujko@e-bmp.pl.  
        

 
Z poważaniem 

 
   Adam Grzeszczuk 

     prezes zarządu BMP

mailto:justyna.bujko@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) 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA termin zgłoszeń do 18 października br. 
koszt uczestnictwa 890 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 

  Brak wolnych pokoi w hotelu Haston - - 

Park Hotel Diament Wrocław ul. Muchoborska 10, 54-424 Wrocław 
(między hotelem Haston a hotelem Diament zostanie zapewniony transport) 

 

245 zł/doba 
 

290 zł/doba 

Rezerwacja noclegu 
 

7/8.11.2018             pokój 1-osobowy             pokój 2-osobowy 
8/9.11.2018             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: 

Justyna Bujko 
Specjalista ds. Realizacji Projektów 
justyna.bujko@e-bmp.pl, kom. 694 848 896, tel. 32 415 97 74 wew.41       
 

 

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

