
PORTALE
1 MLN unikalnych ODBIORCÓW PORTALI

21 KONFERENCJI stacjonarnych

1,8 MLN odsłon portali rocznie

100 000 czytelników

6000 UCZESTNIKÓW KONFERENCJI rocznie

7 TYTUŁÓW czasopism

9500 POLUBIEŃ na Facebooku

8 branż

27 WEBINARIÓW rocznie

MAGDA WIDRIŃSKA
dyrektor działu sprzedaży
tel. 32 415 97 74 wew. 29
tel. kom. 792 809 881 
e-mail: magda.widrinska@e-bmp.pl

EWA DOMBEK
starszy specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 415 97 74 wew. 17 
tel. kom. 606 337 384
e-mail: ewa.dombek@e-bmp.pl

KRZYSZTOF SIELSKI
specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 415 97 74 wew. 44
tel. kom. 511 066 599 
e-mail: krzysztof.sielski@e-bmp.pl

MARTA MIKA
starszy specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 32 415 97 74 wew. 38
tel. kom.  602 694 574 
e-mail: marta.mika@e-bmp.pl

JOLANTA MIKOŁAJEC-PIELA
starszy koordynator ds. sprzedaży
tel. +48 32 415 97 74 wew. 22
tel. kom. 602 601 089
e-mail: jola.mikolajec@e-bmp.pl

MONIKA MAJEWSKA
specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 415 33 17 wew. 34
tel. kom. 602 603 416
e-mail: monika.majewska@e-bmp.pl

MEDIA
PLAN 2023

BMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. 

ul. Morcinka 35    |   47-400 RACIBÓRZ    |   tel. 32 415 97 74    |   fax 32 414 97 73    |   www.kierunekbmp.pl 

CZASOPISMA

ZAINSTALUJ
NOWĄ APLIKACJĘ BMP
 bezpłatne narzędzie dla uczestników konferencji

AKTUALNE INFORMACJE O WYDARZENIU
termin, program, miejsce, prelegenci, plan stoisk

FUNKCJE INTERAKTYWNE
komentowanie debat, wymiana wizytówek

BUDOWANIE RELACJI
aranżowanie spotkań pomiędzy uczestnikami

CZYTAJ WSZYSTKIE CZASOPISMA BMP
masz dostęp do pełnych wydań wszystkich czasopism

ZESKANUJ KOD I POBIERZ

KONTAKT



SYMPOZJA I KONFERENCJE 2023
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ZE
Ń CHEMIA 2023 Chemia, petrochemia

XXIX Sympozjum Naukowo-Techniczne 
31 stycznia-1lutego 2023 r., Płock

Honorowy Gospodarz: PKN Orlen S.A.

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów chemicznych: dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych, kadra 
zarządzająco-techniczna oraz specjaliści biur projektowych, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, 
technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów

LU
TY

Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN Przedsiębiorstwa wod-kan

IX Konferencja Naukowo-Techniczna  
9-10 lutego 2023 r., Szczyrk

Uczestnicy: prezesi i kadra zarządzająca przedsiębiorstw wod-kan oraz firmy doradcze, informatyczne, 
konsultingowe oferujące kompleksowe rozwiązania dla branży

M
A

RZ
EC

Bezpieczny Produkt Spożywczy Przemysł spożywczy

X Konferencja Naukowo-Techniczna 
1-2 marca 2023 r., Licheń Stary k. Konina

Honorowy Gospodarz: OSM Koło

Uczestnicy: przedstawiciele działów produkcji i kontroli jakości z rozlewni wód i soków, zakładów spirytu-
sowych, browarów, mleczarni, zakładów mięsnych i przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz przedsta-
wiciele firm proponujących nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania do bezpiecznej produkcji

Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle Przemysł energochłonny

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna
16-17 marca 2023 r., Czeladź

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów przemysłowych: zakłady chemiczne, huty, kopalnie, zakłady 
przemysłowe, przetwórnie i inne; spółki dystrybucyjne i operatorskie działające na rynku energii oraz 
specjalistyczne firmy informatyczne, technologiczne, doradcze, finansowe i konsultingowe

Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna Farmacja

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
29-30 marca 2023 r., Warszawa

Honorowy Gospodarz: Adamed Pharma S.A.

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów farmaceutycznych, a w szczególności działy techniczne, utrzy-
mania ruchu, produkcji, pakowni, działy ds. inwestycji, firmy oferujące systemy oraz produkty związane 
z nowoczesnymi technologiami dla producentów leków

KW
IE

C
IE

Ń

Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN Przedsiębiorstwa wod-kan

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
18-19 kwietnia 2023 r., Wisła
Honorowy Gospodarz: Zielonogórskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Uczestnicy: przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych odpowiedzialni za budowę, remonty 
i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz firmy proponujące rozwiązania techniczne 
w zakresie sieci

Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym Przemysł spożywczy

XV Konferencja Naukowo-Techniczna
20-21 kwietnia 2023 r., Polanica-Zdrój

Honorowy Gospodarz: Uzdrowiska Kłodzkie 
Staropolanka

Uczestnicy: kadra inżynieryjno-techniczna rozlewni wód i soków, zakładów spirytusowych, browarów, 
mleczarni, zakładów mięsnych i przetwórstwa owocowo-warzywnego, firmy proponujące nowoczesne 
urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych działów 
utrzymania ruchu

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Energetyka, ciepłownictwo

XXX Sympozjum Naukowo-Techniczne
25-27 kwietnia 2023 r., Zakopane

Uczestnicy: przedstawiciele ciepłowni i elektrociepłowni, biura projektowe współpracujące z sektorem, 
firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funk-
cjonowania nowoczesnego ciepłownictwa

M
A

J

Technologie Retencji Wody Jednostki terytorialne, przemysł, wod-kan
Konferencja Naukowo-Techniczna 
16 maja 2023 r., Warszawa

Uczestnicy: przedstawiciele miast, spółek wod-kan , przemysłu , biur projektowych oraz firmy proponujące 
nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe

Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym Chemia, petrochemia

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
22-24 maja 2023 r., Kazimierz Dolny

Honorowy Gospodarz: Grupa Azoty

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów chemicznych i rafinerii: dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych, 
główni specjaliści z zakresu utrzymania ruchu, główni mechanicy, energetycy, kadra zarządzająco-tech-
niczna, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do 
funkcjonowania nowoczesnych działów utrzymania ruchu

C
ZE

RW
IE

C

Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku Kruszywa

XV Konferencja Naukowo-Techniczna
1-2 czerwca 2023 r., Bronisławów

Honorowy Gospodarz: Tomaszowskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych

Uczestnicy: kadra inżynieryjno-techniczna oraz zarządzająca kopalni żwiru i piasku, firmy proponujące 
nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowo-
czesnych zakładów kruszyw

C
ZE

RW
IE

C

Kongres Użytkowników POMP Chemia, energetyka, przemysł, wod-kan

XXIX Kongres
13-14 czerwca 2023 r., Legnica

Honorowy Gospodarz: KGHM Polska Miedź S.A.

Uczestnicy: kadra inżynieryjno-techniczna odpowiedzialna za zakup i użytkowanie pomp, napędów 
i armatury z zakładów przemysłowych, elektrowni, zakładów chemicznych, wod-kan, producenci i dys-
trybutorzy pomp, napędów, armatury oraz firmy remontowe i diagnostyczne oferujące nowoczesne 
rozwiązania dla branży

II Forum Zielonego Przemysłu Przemysł

5-6 czerwca 2023 r., Katowice

Honorowy Gospodarz: Dalkia Polska

Uczestnicy: prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy techniczni, inwestycyjni, energetycy z branży 
chemicznej, przemysłu ciężkiego (kopalnie, huty, koksownie, papiernie, cementownie), przedstawiciele 
zakładów spożywczych, fabryk i zakładów produkcyjnych

W
RZ

ES
IE

Ń

ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2023 Energetyka, ciepłownictwo
XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne
4-6 września 2023 r., Bełchatów

Honorowy Gospodarz: PGE GiEK S.A.

Uczestnicy: prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy techniczni i inwestycyjni z elektrowni, elektrociepłow-
ni, ciepłowni, a także firmy współpracujące z branżą energetyczną oferujące nowoczesne technologie 
i urządzenia, systemy zarządzania, monitoringu i diagnostyki

Oczyszczalnie Przyszłości Przedsiębiorstwa wod-kan

II Konferencja Naukowo-Techniczna
13-14 września 2023, Białystok

Honorowy Gospodarz: Wodociągi 
Białostockie Sp. z o.o.

Uczestnicy: dyrektorzy, kierownicy, specjaliści z komunalnych oczyszczalni ścieków, osoby odpowiedzialne 
za inwestycje, kadra zarządzająca przedsiębiorstw wod-kan, firmy dostarczające rozwiązania, technologie, 
świadczące usługi związane z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków

Jesienne Spotkanie Browarników Przemysł spożywczy

XX Sympozjum Naukowo-Techniczne
18-20 września 2023 r., Wisła

Honorowy Gospodarz: Arcyksiążęcy Browar 
w Żywcu, Browar Zamkowy Racibórz

Uczestnicy: kadra techniczno-technologiczna, menadżerska polskich zakładów piwowarskich, 
firmy oferujące rozwiązania wykorzystywane w browarach

Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 
Infrastruktura krytyczna Chemia, petrochemia, energetyka

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna
25-27 września 2023 r., Wrocław

Honorowy Gospodarz: PCC Rokita

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów chemicznych odpowiedzialni za prewencję, bezpieczeństwo, 
a także specjaliści z zakresu automatyki i technologii oraz kadra zarządzająco-techniczna; firmy, które 
proponują urządzenia, technologie i nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, niezbędne 
dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

KRUSZYWA CEMENT WAPNO 2023 Kruszywa, cement, wapno

XXX Sympozjum Naukowo-Techniczne
4-5 października 2023 r., Kielce

Honorowy Gospodarz: Trzuskawica S.A.

Uczestnicy: przedstawiciele kopalni kruszyw, cementowni, zakładów wapienniczych i gipsowych, 
firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do 
funkcjonowania nowoczesnych zakładów

XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej Przemysł spożywczy, chemia, energetyka, przemysł ciężki, farmacja

Konferencja Naukowo-Techniczna 
WODA I ŚCIEKI
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Konferencja Naukowo-Techniczna 
WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE
17-18 października 2023 r., Gdynia

Honorowy Gospodarz: Browar w Elblągu, 
Grupa Żywiec S.A., Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Uczestnicy: przedstawiciele działów ochrony środowiska z: elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni 
komunalnych i przemysłowych, zakładów metalurgicznych, zakładów chemicznych, rafinerii, petro-
chemii, zakładów papierniczych, koksowni, zakładów spożywczych, farmacji: specjaliści z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, specjaliści odpowiedzialni za jakość wody, 
specjaliści ds. ochrony środowiska, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwią-
zania systemowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego 2023 Farmacja i branża kosmetyczna

XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne
24-26 października 2023 r., Łódź

Honorowy Gospodarz: Oddział Produkcyjny 
POLPHARMA S.A. Duchnice, Elfa Pharm sp. z o.o

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych: dyrektorzy ds. technicz-
nych i inwestycyjnych, główni specjaliści z zakresu produkcji i jakości oraz kadra zarządzająco-tech-
niczna; firmy oferujące maszyny, urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe dla obu branż

LI
ST

O
PA

D

WOD-KAN-EKO 2023 Przedsiębiorstwa wod-kan

XXVI Kongres Naukowo-Techniczny
14-16 listopada 2023 r., Łódź

Honorowy Gospodarz: Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna Sp. z o.o., ZWiK w Łodzi

Uczestnicy: przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych, oczyszczalni ścieków, biur projek-
towych, zainteresowani wdrażaniem w swoich zakładach nowych technologii i urządzeń, firmy 
proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funk-
cjonowania nowoczesnych zakładów wod-kan

Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce Energetyka, ciepłownictwo

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
22-23 listopada 2023 r., Licheń Stary k. Konina

Honorowy Gospodarz: ZE PAK SA

Uczestnicy: dyrektorzy techniczni i zarządzający majątkiem produkcyjnym, szefowie utrzymania ruchu, 
główni mechanicy, energetycy, automatycy reprezentujący elektrownie, elektrociepłownie i duże zakłady 
przemysłowe posiadające własne źródła wytwarzające energię, a także przedstawiciele biur projektowych, 
uczelni i instytucji związani z tą gałęzią gospodarki, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, techno-
logie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego działu utrzymania ruchu
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Ń CHEMIA 2023 Chemia, petrochemia

XXIX Sympozjum Naukowo-Techniczne 
31 stycznia-1lutego 2023 r., Płock

Honorowy Gospodarz: PKN Orlen S.A.

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów chemicznych: dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych, kadra 
zarządzająco-techniczna oraz specjaliści biur projektowych, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, 
technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych zakładów

LU
TY

Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN Przedsiębiorstwa wod-kan

IX Konferencja Naukowo-Techniczna  
9-10 lutego 2023 r., Szczyrk

Uczestnicy: prezesi i kadra zarządzająca przedsiębiorstw wod-kan oraz firmy doradcze, informatyczne, 
konsultingowe oferujące kompleksowe rozwiązania dla branży

M
A

RZ
EC

Bezpieczny Produkt Spożywczy Przemysł spożywczy

X Konferencja Naukowo-Techniczna 
1-2 marca 2023 r., Licheń Stary k. Konina

Honorowy Gospodarz: OSM Koło

Uczestnicy: przedstawiciele działów produkcji i kontroli jakości z rozlewni wód i soków, zakładów spirytu-
sowych, browarów, mleczarni, zakładów mięsnych i przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz przedsta-
wiciele firm proponujących nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania do bezpiecznej produkcji

Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle Przemysł energochłonny

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna
16-17 marca 2023 r., Czeladź

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów przemysłowych: zakłady chemiczne, huty, kopalnie, zakłady 
przemysłowe, przetwórnie i inne; spółki dystrybucyjne i operatorskie działające na rynku energii oraz 
specjalistyczne firmy informatyczne, technologiczne, doradcze, finansowe i konsultingowe

Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna Farmacja

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
29-30 marca 2023 r., Warszawa

Honorowy Gospodarz: Adamed Pharma S.A.

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów farmaceutycznych, a w szczególności działy techniczne, utrzy-
mania ruchu, produkcji, pakowni, działy ds. inwestycji, firmy oferujące systemy oraz produkty związane 
z nowoczesnymi technologiami dla producentów leków

KW
IE

C
IE

Ń

Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN Przedsiębiorstwa wod-kan

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
18-19 kwietnia 2023 r., Wisła
Honorowy Gospodarz: Zielonogórskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Uczestnicy: przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych odpowiedzialni za budowę, remonty 
i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz firmy proponujące rozwiązania techniczne 
w zakresie sieci

Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym Przemysł spożywczy

XV Konferencja Naukowo-Techniczna
20-21 kwietnia 2023 r., Polanica-Zdrój

Honorowy Gospodarz: Uzdrowiska Kłodzkie 
Staropolanka

Uczestnicy: kadra inżynieryjno-techniczna rozlewni wód i soków, zakładów spirytusowych, browarów, 
mleczarni, zakładów mięsnych i przetwórstwa owocowo-warzywnego, firmy proponujące nowoczesne 
urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych działów 
utrzymania ruchu

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Energetyka, ciepłownictwo

XXX Sympozjum Naukowo-Techniczne
25-27 kwietnia 2023 r., Zakopane

Uczestnicy: przedstawiciele ciepłowni i elektrociepłowni, biura projektowe współpracujące z sektorem, 
firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funk-
cjonowania nowoczesnego ciepłownictwa

M
A

J

Technologie Retencji Wody Jednostki terytorialne, przemysł, wod-kan
Konferencja Naukowo-Techniczna 
16 maja 2023 r., Warszawa

Uczestnicy: przedstawiciele miast, spółek wod-kan , przemysłu , biur projektowych oraz firmy proponujące 
nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe

Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym Chemia, petrochemia

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
22-24 maja 2023 r., Kazimierz Dolny

Honorowy Gospodarz: Grupa Azoty

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów chemicznych i rafinerii: dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych, 
główni specjaliści z zakresu utrzymania ruchu, główni mechanicy, energetycy, kadra zarządzająco-tech-
niczna, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do 
funkcjonowania nowoczesnych działów utrzymania ruchu

C
ZE

RW
IE

C

Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku Kruszywa

XV Konferencja Naukowo-Techniczna
1-2 czerwca 2023 r., Bronisławów

Honorowy Gospodarz: Tomaszowskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych

Uczestnicy: kadra inżynieryjno-techniczna oraz zarządzająca kopalni żwiru i piasku, firmy proponujące 
nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowo-
czesnych zakładów kruszyw
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Kongres Użytkowników POMP Chemia, energetyka, przemysł, wod-kan

XXIX Kongres
13-14 czerwca 2023 r., Legnica

Honorowy Gospodarz: KGHM Polska Miedź S.A.

Uczestnicy: kadra inżynieryjno-techniczna odpowiedzialna za zakup i użytkowanie pomp, napędów 
i armatury z zakładów przemysłowych, elektrowni, zakładów chemicznych, wod-kan, producenci i dys-
trybutorzy pomp, napędów, armatury oraz firmy remontowe i diagnostyczne oferujące nowoczesne 
rozwiązania dla branży

II Forum Zielonego Przemysłu Przemysł

5-6 czerwca 2023 r., Katowice

Honorowy Gospodarz: Dalkia Polska

Uczestnicy: prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy techniczni, inwestycyjni, energetycy z branży 
chemicznej, przemysłu ciężkiego (kopalnie, huty, koksownie, papiernie, cementownie), przedstawiciele 
zakładów spożywczych, fabryk i zakładów produkcyjnych
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ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2023 Energetyka, ciepłownictwo
XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne
4-6 września 2023 r., Bełchatów

Honorowy Gospodarz: PGE GiEK S.A.

Uczestnicy: prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy techniczni i inwestycyjni z elektrowni, elektrociepłow-
ni, ciepłowni, a także firmy współpracujące z branżą energetyczną oferujące nowoczesne technologie 
i urządzenia, systemy zarządzania, monitoringu i diagnostyki

Oczyszczalnie Przyszłości Przedsiębiorstwa wod-kan

II Konferencja Naukowo-Techniczna
13-14 września 2023, Białystok

Honorowy Gospodarz: Wodociągi 
Białostockie Sp. z o.o.

Uczestnicy: dyrektorzy, kierownicy, specjaliści z komunalnych oczyszczalni ścieków, osoby odpowiedzialne 
za inwestycje, kadra zarządzająca przedsiębiorstw wod-kan, firmy dostarczające rozwiązania, technologie, 
świadczące usługi związane z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków

Jesienne Spotkanie Browarników Przemysł spożywczy

XX Sympozjum Naukowo-Techniczne
18-20 września 2023 r., Wisła

Honorowy Gospodarz: Arcyksiążęcy Browar 
w Żywcu, Browar Zamkowy Racibórz

Uczestnicy: kadra techniczno-technologiczna, menadżerska polskich zakładów piwowarskich, 
firmy oferujące rozwiązania wykorzystywane w browarach

Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 
Infrastruktura krytyczna Chemia, petrochemia, energetyka

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna
25-27 września 2023 r., Wrocław

Honorowy Gospodarz: PCC Rokita

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów chemicznych odpowiedzialni za prewencję, bezpieczeństwo, 
a także specjaliści z zakresu automatyki i technologii oraz kadra zarządzająco-techniczna; firmy, które 
proponują urządzenia, technologie i nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, niezbędne 
dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu
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KRUSZYWA CEMENT WAPNO 2023 Kruszywa, cement, wapno

XXX Sympozjum Naukowo-Techniczne
4-5 października 2023 r., Kielce

Honorowy Gospodarz: Trzuskawica S.A.

Uczestnicy: przedstawiciele kopalni kruszyw, cementowni, zakładów wapienniczych i gipsowych, 
firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do 
funkcjonowania nowoczesnych zakładów

XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej Przemysł spożywczy, chemia, energetyka, przemysł ciężki, farmacja

Konferencja Naukowo-Techniczna 
WODA I ŚCIEKI
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Konferencja Naukowo-Techniczna 
WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE
17-18 października 2023 r., Gdynia

Honorowy Gospodarz: Browar w Elblągu, 
Grupa Żywiec S.A., Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Uczestnicy: przedstawiciele działów ochrony środowiska z: elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni 
komunalnych i przemysłowych, zakładów metalurgicznych, zakładów chemicznych, rafinerii, petro-
chemii, zakładów papierniczych, koksowni, zakładów spożywczych, farmacji: specjaliści z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, specjaliści odpowiedzialni za jakość wody, 
specjaliści ds. ochrony środowiska, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwią-
zania systemowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego 2023 Farmacja i branża kosmetyczna

XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne
24-26 października 2023 r., Łódź

Honorowy Gospodarz: Oddział Produkcyjny 
POLPHARMA S.A. Duchnice, Elfa Pharm sp. z o.o

Uczestnicy: przedstawiciele zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych: dyrektorzy ds. technicz-
nych i inwestycyjnych, główni specjaliści z zakresu produkcji i jakości oraz kadra zarządzająco-tech-
niczna; firmy oferujące maszyny, urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe dla obu branż
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WOD-KAN-EKO 2023 Przedsiębiorstwa wod-kan

XXVI Kongres Naukowo-Techniczny
14-16 listopada 2023 r., Łódź

Honorowy Gospodarz: Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna Sp. z o.o., ZWiK w Łodzi

Uczestnicy: przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych, oczyszczalni ścieków, biur projek-
towych, zainteresowani wdrażaniem w swoich zakładach nowych technologii i urządzeń, firmy 
proponujące nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funk-
cjonowania nowoczesnych zakładów wod-kan

Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce Energetyka, ciepłownictwo

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
22-23 listopada 2023 r., Licheń Stary k. Konina

Honorowy Gospodarz: ZE PAK SA

Uczestnicy: dyrektorzy techniczni i zarządzający majątkiem produkcyjnym, szefowie utrzymania ruchu, 
główni mechanicy, energetycy, automatycy reprezentujący elektrownie, elektrociepłownie i duże zakłady 
przemysłowe posiadające własne źródła wytwarzające energię, a także przedstawiciele biur projektowych, 
uczelni i instytucji związani z tą gałęzią gospodarki, firmy proponujące nowoczesne urządzenia, techno-
logie i rozwiązania systemowe, niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego działu utrzymania ruchu
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100 000 czytelników

6000 UCZESTNIKÓW KONFERENCJI rocznie

7 TYTUŁÓW czasopism

9500 POLUBIEŃ na Facebooku

8 branż

27 WEBINARIÓW rocznie

MAGDA WIDRIŃSKA
dyrektor działu sprzedaży
tel. 32 415 97 74 wew. 29
tel. kom. 792 809 881 
e-mail: magda.widrinska@e-bmp.pl

EWA DOMBEK
starszy specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 415 97 74 wew. 17 
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tel. 32 415 97 74 wew. 44
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MARTA MIKA
starszy specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 32 415 97 74 wew. 38
tel. kom.  602 694 574 
e-mail: marta.mika@e-bmp.pl

JOLANTA MIKOŁAJEC-PIELA
starszy koordynator ds. sprzedaży
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MONIKA MAJEWSKA
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MEDIA
PLAN 2023

BMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. 

ul. Morcinka 35    |   47-400 RACIBÓRZ    |   tel. 32 415 97 74    |   fax 32 414 97 73    |   www.kierunekbmp.pl 

CZASOPISMA

ZAINSTALUJ
NOWĄ APLIKACJĘ BMP
 bezpłatne narzędzie dla uczestników konferencji

AKTUALNE INFORMACJE O WYDARZENIU
termin, program, miejsce, prelegenci, plan stoisk

FUNKCJE INTERAKTYWNE
komentowanie debat, wymiana wizytówek

BUDOWANIE RELACJI
aranżowanie spotkań pomiędzy uczestnikami

CZYTAJ WSZYSTKIE CZASOPISMA BMP
masz dostęp do pełnych wydań wszystkich czasopism

ZESKANUJ KOD I POBIERZ

KONTAKT


