
  

 

 

 
 

                         
 
 
 

                                                                                                                       Racibórz, 08.06.2022 
      

Szanowni Państwo 

W imieniu BMP, wydawcy magazynu Przemysł Farmaceutyczny (z dodatkiem Kierunek 
Kosmetyki) oraz portali branżowych: kierunekFARMACJA.pl, kierunekKOSMETYKI.pl, serdecznie 
zapraszam do udziału w  
 

XVIII Jesiennym Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego 
i Kosmetycznego 2022 

 
Spotkanie odbędzie się 17-19 października br. w hotelu Mercure w Gdyni. Rolę Honorowego 
Gospodarza pełnią Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. oraz Delia Cosmetics Sp. z o.o. 

W czasie konferencji będziemy rozmawiać o: inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia w 
zakładach produkcyjnych, utrzymaniu ruchu, zapewnieniu jakości, bezpieczeństwie produkcji. 
Z kolei dla branży kosmetycznej przewidziane zostały prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w 
wytwarzaniu produktów kosmetycznych, trendów na rynku opakowań, kosmetyków przyszłości 
oraz zmian w prawie.  

 
 

Co w programie? 
 bloki tematyczne dostosowane do profilu Państwa firmy, w trakcie których 

możliwe są prezentacje rozwiązań technicznych i nowych produktów, 
 wystawa ponad 30 stoisk firm oferujących produkty z zakresu: 
 maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
 logistyki, pakowania, znakowania, 
 jakości i bezpieczeństwa produkcji, kontroli, 
 nowoczesnych rozwiązań i technologii dla farmacji i kosmetyków, 
 urządzeń laboratoryjnych, 

 przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
biznesowych, 

 wycieczki techniczne.  
 
Termin zgłoszeń: 1 września br. 

 
Z wyrazami szacunku 

       Magdalena Widrińska  
       Dyrektor Działu Sprzedaży 
        
 
 
Kontakt:           
Marta Mika, tel. 602 694 574, 32/415 33 17, wew. 38, marta.mika@e-bmp.pl  
Ewa Dombek, tel. 606 337 384, 32/415 33 17, wew. 17, ewa.dombek@e-bmp.pl 
Magda Widrińska, tel. 792 809 881, 32/415 33 17, wew. 29, magda.widrinska@e-bmp.pl  
Jolanta Mikołajec-Piela, tel. 602 601 089, 32/415 33 17, wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl 
Krzysztof Sielski, tel. 511 066 599 32/4153317 wew. 44, krzysztof.sielski@e-bmp.pl 
Monika Majewska tel. 602 603 416 32/4153317 wew. 34, monika.majewska @e-bmp.pl 

 
 
 

 
 

 



ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczona 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 

 

 

FORMULARZ INFORMACYJNY 
 

 
SPONSOR 
GŁÓWNY 

SPONSOR PARTNER 

Przyznanie tytułu Sponsora Głównego/Sponsora/Partnera XVIII Jesiennego 
Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego 

      

Prezentacja firmy w trakcie sympozjum, czas trwania do 15 min       

Możliwość wystawienia roll-upu reklamowego (szer. do 1,5 m) na sali 
konferencyjnej, sala dla farmacji i sala dla kosmetyków 

2 szt. 2 szt. 1 szt. 

Wyeksponowanie na zaproszeniach, na prezentacji multimedialnej, nazwy firmy 
i logo jako Sponsora Głównego/ Sponsora/ Partnera  

      

Powierzchnia wystawiennicza (zabudowa typu oktanorm) 8 m2 6 m2 4 m2 

Reklama A4 w magazynie „Przemysł Farmaceutyczny”       

Informacja o firmie w aplikacji BMP       

Baner główny na portalu www.kierunekfarmacja.pl lub 
www.kierunekkosmetyki.pl (1 mies.) oraz logo przy informacji o konferencji 

      

Skierowanie imiennych zaproszeń z logo firmy do zakładów z branży        

Dystrybucja materiałów reklamowych w pakietach konferencyjnych        

Koszt promocji: 
Uwaga: Do każdego z pakietów sponsorskich należy doliczyć koszty uczestnictwa 

30 000 zł 
 
25 000 zł 

 
 18 000 zł 

  

Pakiety promocyjne PAKIET 

I 

PAKIET 

II 

PAKIET 

III 

PAKIET 

IV 

PAKIET 

V 

PAKIET 

VI 

PAKIET 

VII 

Powierzchnia wystawiennicza 
(zabudowa typu oktanorm) 4 m2 2 m2 4 m2 2 m2 4 m2 2 m2 

Prezentacja firmy w trakcie 
sympozjum,  czas trwania do 15 min        

Reklama formatu A4 w magazynie 
„Przemysł Farmaceutyczny”            

Informacja o firmie w aplikacji BMP              

Baner środkowy na 
www.kierunekfarmacja.pl lub 
www.kierunekkosmetyki.pl (1 mies.) 

             

Koszt promocji: 10 500 zł 9 500 zł 7300 zł   7 500 zł 6 300 zł 5 000 zł    3 900 zł 
 

Uwaga: Do każdego z pakietów promocyjnych należy doliczyć koszty uczestnictwa 
 
 

Koszty uczestnictwa (obowiązkowe):  

 dla 1 osoby przy wykupieniu ww. pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w bankiecie): 1 300 zł netto 

 dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w bankiecie): 2 300 zł netto 
 

Dodatkowa promocja w materiałach konferencyjnych: 
 informacja o firmie w aplikacji BMP: 200 zł netto 

 dystrybucja materiałów reklamowych w pakiecie konferencyjnym (max. 1 szt./os.): 1 200 zł netto 
 
 
 

Zakwaterowanie (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, parking we własnym zakresie) 

 Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy 

MERCURE GDYNIA CENTRUM UL. ARMII KRAJOWEJ 22, 81-372 GDYNIA 380 zł netto/doba 440 zł netto/doba 
                                                                                                                                                                        

Do ww. cen doliczamy podatek 23% VAT,UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjnego w aplikacji BMP (word, max 1800 znaków 
ze spacjami, dane teleadresowe, logo firmy) oraz reklamy do wydania 3/2022 „Przemysł Farmaceutyczny” (wykonane wg specyfikacji technicznej 
dostępnej na www.kierunekbmp.pl) należy dosłać w terminie do 15  września 2022 r. W przypadku przekroczenia terminu nie gwarantujemy 
publikacji.                        



ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczona 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 

                                  

    
(Miejscowość i data)            (Pieczęć firmy)  

    ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA 
  

IMIĘ I NAZWISKO – drukowanymi literami Stanowisko 
(obowiązkowe) 

Tel. komórkowy 
(obowiązkowy) 

Adres e-mail 
(obowiązkowy) 

 
 

 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    
 

Sponsor Główny/Sponsor/Partner  TAK NIE 

Sponsor Główny Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego   
Sponsor Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego   
Partner Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego   

Pakiety promocyjne  TAK NIE 

PAKIET I (stoisko 4 m + prezentacja + reklama)    
PAKIET II (stoisko 2 m + prezentacja + reklama)   
PAKIET III (prezentacja + reklama)    
PAKIET IV (stoisko 4 m + reklama)    
PAKIET V (stoisko 2 m + reklama)    
PAKIET VI (stoisko 4 m)   
PAKIET VII (stoisko 2 m)   

 

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 reklamowych w pakiecie konferencyjnym   

Udział w konferencji (obowiązkowy) TAK NIE 

Z pakietem promocyjnym/sponsorskim    
Bez wykupionego pakietu promocyjnego – udział zwykły   
 

Rezerwacja noclegu  
 

 Nocleg w trakcie konferencji (17/18.10.2022) dla ……………..osób   Pokój 1-os.   Pokój 2-os  

 Nocleg w trakcie konferencji (18/19.10.2022) dla ……………. osób  Pokój 1-os    Pokój 2-os 

Dane osoby kontaktowej 
 

 

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

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 WRZEŚNIA BR. 
 
 

Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu                
Oświadczamy, że akceptujemy regulamin sympozjum/konferencji firmy BMP (regulamin jest dostępny na stronie: www.kierunekfarmacja.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. 
 


