
 
 
 
 
 
BMP 2/06/2022 

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

XVIII Jesiennym Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego 
i Kosmetycznego 2022. 

 
Spotkanie odbędzie się 17-19 października br. w hotelu Mercure Gdynia Centrum. 
 
Rolę Honorowego Gospodarza pełnią Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. oraz Delia 
Cosmetics Sp. z o.o. 
 
W programie nie zabraknie: 

 paneli tematycznych: 
Kierunek… zmiany 
Od automatyzacji do cyfryzacji, czyli o nowoczesnych technologiach 
Produkować zgodnie z zasadami, czyli o bezpieczeństwie produkcji kosmetyku 
Pacjent numerem 1, czyli o bezpieczeństwie i jakości leków 
Szybciej i efektywniej, czyli o nowoczesnej produkcji 
Dobrze, lepiej, najlepiej – czyli o tym, jak być niezawodnym 
Funkcjonalne, ekologiczne i bezpieczne, czyli o opakowaniach 
Bezpieczne, praktyczne, wygodne, czyli o opakowaniach 
Za lat 5, 10, 15…, czyli o przyszłości branży 

 debaty: 
Społecznie odpowiedzialni, czyli o CSR w farmacji 

 warsztatów 
 wycieczek technicznych. 

 
 Nasze sympozjum to: 
 wyjątkowe spotkanie dwóch branż farmaceutycznej i kosmetycznej w jednym 

miejscu i czasie, 
 nieograniczony dostęp do strefy wystawców, gdzie swoje rozwiązania 

zaprezentują najważniejsze firmy dla obu branż, 
 tematy podane w ciekawy i przystępny sposób, często w oparciu o case study z 

wybranych zakładów, 
 okazja do zadania pytań ekspertom, 
 możliwość udziału w inspirujących wycieczkach technicznych. 
 
 
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy załączoną kartę zgłoszenia, po czytelnym wypełnieniu, 
przesłać do 22 września br. e-mailem na adres: justyna.bujko@e-bmp.pl. W przypadku pytań 
pomocą służy Justyna Bujko tel. kom. 694 848 896 tel. 032/415 97 74 wew. 41. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

      Magdalena Widrińska  
      Dyrektor Działu Sprzedaży BMP 
        
 



 

 
 

ZGŁASZAMY UDZIAŁ W KONFERENCJI: DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:  
IMIĘ I NAZWISKO  
- drukowanymi literami 

stanowisko  
(na potrzeby b2b 
obowiązkowe) 

tel. komórkowy  
(na potrzeby b2b  
obowiązkowy) 

adres e-mail  
(na potrzeby b2b obowiązkowy) 

    

  
    

  
    

 
  

KOSZTY:   
Uczestnictwo: (udział + koszty konsumpcji + materiały konferencyjne, wycieczka techniczna) 1 300 zł 
netto/os. 

 

Koszty zakwaterowania (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce 
parkingowe we własnym zakresie, zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu) 
MERCURE GDYNIA CENTRUM UL. ARMII KRAJOWEJ 22, 81-372 GDYNIA  
Pokój 1-osobowy – 380 zł netto/dobę* 
Pokój 2-osobowy – 440  zł netto/dobę* 
 
17/18.10.2022             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy 
18/19.10.2022             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy 
 
Do ww. cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 

DANE FIRMY:      
nazwa firmy 
 

 

ulica 
 

kod miejscowoś
ć 

 

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, że akceptujemy regulamin sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (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. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………..                                                                    …………………………………………………………………………… 
                                                     (pieczęć firmy)                                                                                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
                                                                                                                                        

Osoba do kontaktu: 

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


