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BMP 03/05/2022                                         Racibórz, 18 maja 2022 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

BMP, wydawca m.in. czasopisma „Kierunek WOD-KAN” i portalu 
kierunekWODKAN.pl, zapraszają na 

 
Konferencję Naukowo-Techniczną 

OCZYSZCZALNIE PRZYSZŁOŚCI 
 

Honorowym Gospodarzem wydarzenia jest Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. 

O kierunkach zmian w zakresie infrastruktury, rozwiązaniach i technologiach przyszłości 
dedykowanych oczyszczalniom porozmawiamy 13-14 września 2022 r. w hotelu Boss w 
Warszawie.  

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji? 

• spotkasz kadrę techniczną oraz dostawców rozwiązań technologicznych i urządzeń dla 
komunalnych oczyszczalni ścieków, 

• zdobędziesz wiedzę o planach inwestycyjnych/zakupowych branży wod-kan, 
• nawiążesz wiele wartościowych kontaktów biznesowych – również z wykorzystaniem 

aplikacji mobilnej BMP.  
 

Co w programie? 
• bloki tematyczne 
 Jaka powinna być oczyszczalnia przyszłości?  
 Innowacyjne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków 
 Pomysł na osad – od odpadu do surowca 

• wystawa stoisk firm oferujących produkty z ww. zakresu 
• odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna (umożliwiające nawiązanie 

bezpośrednich kontaktów biznesowych). 
 

W załączeniu program ramowy, formularz informacyjny z cennikiem i karta zgłoszenia.  
Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc 

 
Z wyrazami szacunku 
Magdalena Widrińska 
Dyrektor Działu Sprzedaży  

 
 

 
Kontakt: 

  Monika Majewska tel. 602 603 416 32 415 33 17 wew. 34, monika.majewska@e-bmp.pl 
Magda Widrińska, tel. 792 809 881, 32 415 33 17 wew. 29, magda.widrinska@e-bmp.pl  
Krzysztof Sielski, tel. 511 066 599 32 415 33 17 wew. 44, krzysztof.sielski@e-bmp.pl 
Ewa Dombek, tel. 606 337 384, 32 415 33 17 wew. 17, ewa.dombek@e-bmp.pl 
Jolanta Mikołajec-Piela, tel. 602 601 089, 32 415 33 17 wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl 
Marta Mika, tel. 602 694 574, 32 415 33 17 wew. 38, marta.mika@e-bmp.pl  
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FORMULARZ INFORMACYJNY 
Partner Konferencji  PARTNER 

ZŁOTY 
PARTNER 
SREBRNY 

PARTNER 
 

Przyznanie tytułu partnera złotego/partnera srebrnego/partnera       

Możliwość ustawienia rollupu na sali konferencyjnej 2 szt. 1 szt. 1 szt. 

Prezentacja firmy do 15 min       

Wyeksponowanie na zaproszeniach oraz w prezentacji multimedialnej nazwy i logo 
firmy 

      

Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, prezentacja 
w dobrym czasie)  

      

Udostępnienie powierzchni wystawienniczej (zabudowa własna firmy) 6 m2 4 m2 2 m2 

Reklama A4 w magazynie „Kierunek Wod-Kan”       

Zamieszczenie informacji o firmie w aplikacji BMP       

Baner główny na stronie portalu www.kierunekwodkan.pl przez 1 miesiąc       

Uwaga: Do każdego z pakietów należy doliczy koszty uczestnictwa: 1200 zł/osoba bez zakwaterowania 
Koszt promocji: 

 
18 000 zł 

 
15 000 zł 

 
13 000 zł 

 

Pakiety promocyjne PAKIET 

I 

PAKIET 

II 

PAKIET 

III 

PAKIET 

IV 

PAKIET 

V 

PAKIET 

VI 

Powierzchnia wystawiennicza 2 m²  
(zabudowa własna) 

- 
  

    
 

Prezentacja firmy do 15 min (dostarczona do 
operatora na 2h przed prezentacją) 

- - - 
   

Reklama formatu A4 w magazynie   
„Kierunek Wod-Kan”                                     

- - 
 

  
  

Informacje o firmie w aplikacji BMP                           - - -       

Baner środkowy na stronie portalu 
www.kierunekwodkan.pl (publikacja: 1 miesiąc) 

- - -       

Wystawienie rollupu reklamowego w części 
wystawienniczej (szer. max. 1,5 m)      

  

 Uwaga: Do każdego z pakietów należy doliczyć 
 koszty uczestnictwa: 1200 zł/osoba bez zakwaterowania 

Koszt promocji: 
7 300 zł 5 900 zł 4 000 zł 4 500 zł 2 500 zł 1 300 zł 

 

Inne formy promocji 
• wpis w aplikacji BMP: 200 zł 
• dystrybucja materiałów reklamowych w pakiecie konferencyjnym (max. 1 szt./os. lub 1 strona A4): 900 zł 
• baner główny na portalu www.kierunekwodkan.pl: 500 zł 

 

 

Koszty uczestnictwa (obowiązkowe do powyższych pakietów):  
• dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1 200 zł  
• dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1 800 zł 

 

Zakwaterowanie: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 
Doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu; decyduje kolejność 
zgłoszeń; parking we własnym zakresie 

Pokój 1-osobowy 
280 zł netto/dobę 

Pokój 2-osobowy 
320 zł netto/dobę 

 

 
Do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT UWAGA: Reklamy do magazynu „Kierunek Wod-Kan” (wykonane wg specyfikacji  technicznej dostępnej na 
www.kierunekwodkan.pl) należy dosłać w terminie do 10 sierpnia 2022 r. 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 
w Konferencji Naukowo-Technicznej Oczyszczalnie Przyszłości 

 
IMIĘ I NAZWISKO - 

drukowanymi literami 
Stanowisko 

(obowiązkowe) 
Tel. komórkowy 
(obowiązkowy) 

 Adres e-mail (obowiązkowy) 

 
 

 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

Partner konferencji TAK NIE 

Partner złoty konferencji   

Partner srebrny konferencji   

Partner konferencji   

Pakiety promocyjne TAK NIE 

PAKIET I (stoisko + prezentacja + reklama)   

PAKIET II (prezentacja + reklama)   

PAKIET III (prezentacja)   

PAKIET IV (stoisko + reklama)    

PAKIET V (stoisko)    

PAKIET VI (baner)   

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

                                     (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                                                                                                                                     

Inne formy promocji TAK NIE 

Wpis w aplikacji BMP   

Dystrybucja materiałów (1 strona A4 lub 1 sztuka)   

Baner środkowy na stronie portalu www.kierunekwodkan.pl    
 

Udział w konferencji 
TAK NIE 

Z pakietem promocyjnym/partnerskim     

Bez wykupionego pakietu promocyjnego/partnerskiego   

Dane osoby kontaktowej 
Imię i nazwisko ................................................................................................     numer tel........................................................  
 
adres e-mail  .............................................................. 
(na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa oraz proforma, na podstawie której należy dokonać płatności)    
 

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 1 SIERPNIA 2022 R. 
 

 Rezerwacja noclegu  

 

Nocleg doba 12/13.09.2022 dla …………..…osób  Pokój 1-os   Pokój 2-os  

Nocleg doba 13/14.09.2022 dla ……………. osób Pokój 1-os    Pokój 2-os 

              Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu                
              Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP (regulamin jest dostępny na stronie: www.kierunekwodkan.pl  
              Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.tj. prawnie uzasadniony interes Administratora 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. 
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