
                                
 
 
 
 
BMP 30/10/2019                Racibórz, 30.10.2019 r. 

Szanowni Państwo 

 
Jak wygląda sytuacja przemysłu w Polsce? Czy zbierają się nad nim czarne chmury? Jak poprawić 

swoją efektywność i zoptymalizować koszty produkcji? Jaki jest wpływ sytuacji w sektorze 

energetycznym na konkurencyjność polskiego przemysłu? Na te i inne pytanie postaramy się 

odpowiedzieć podczas XVIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Efektywne Zarządzanie Energią 

w Przemyśle”, która odbędzie się 27-28 lutego 2020 r. w hotelu Szafran w Czeladzi. 

 

      Jakie są korzyści z udziału w konferencji?  
 

• to znaczące spotkanie przedstawicieli zakładów przemysłowych: zakładów chemicznych 
        i azotowych, hut, papierni, zakłady koksowniczych, metalurgicznych, kopalni, fabryk i zakładów  
        produkcyjnych oraz firm oferujących rozwiązania i technologie, 

• przegląd najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii do efektywnego zarządzania 
       energią w zakładzie produkcyjnym, 
• wymiana pomysłów, idei i rozwiązań problemów w trakcie warsztatów, 

• wielosesyjna agenda i fokus na najważniejsze wyzwania i kierunki rozwoju w czasie dynamicznych 
       zmian cen energii 

• unikalna formuła, by wesprzeć możliwość wymiany inspiracji i doświadczeń by wspólnie kreować 
       przyszłość branży 
• dostęp do platformy B2B, która umożliwia umawianie spotkań bezpośrednich 

 
Co w programie?  

 

• zakres tematyczny 
 
✓ wpływ sytuacji w sektorze energetycznym na przemysł w Polsce, 

✓ strategia rozwoju gospodarczego i wzrost konkurencyjności sektorów przemysłowych, 

✓ wpływ polityki państwa na kształtowanie się kosztów produkcji. 

✓ finansowanie inwestycji efektywnościowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych mających wpływ 

na zużycie energii w zakładzie przemysłowym, 

✓ diagnostyka i optymalizacja maszyn i urządzeń,  

✓ monitorowanie, rozliczenia i dystrybucja energii na poziomie zakładu,  

✓ audyt energetyczny w zakładzie produkcyjnym,  

✓ usługi DSR, 

✓ sprzedaż energii elektrycznej i gazu, 

 

• wystawa stoisk firm oferujących produkty z ww. zakresu, 
  

• odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie bezpośrednich 
kontaktów biznesowych. 

 
Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszenia.  

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2020 r.  

W sprawach związanych z udziałem proszę o kontakt z Magdaleną Widrińską:   

e-mail magda.widrinska@e-bmp.pl,  tel. 032/415 97 74 wew.29, kom. 792 809 881 

 
Z wyrazami szacunku 
Beata Fas 

         Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu 
 

 
 



 

 
 

 

 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 31 stycznia 2020r. 

Koszt udziału  1 osoby 850 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 

245 zł 

 
Pokój 2-osobowy 

295 zł 

Rezerwacja noclegu, Hotel Szafran,  ul. Będzińska 82, 41-250 Czeladź 
 

Dodatkowy nocleg przed konferencją   (26/27.02.2020)                                                          
 

Nocleg w trakcie konferencji                    (27/28.02.2020)  
 
do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

     
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.kierunekenergetyka.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: 

Magdalena Widrińska 
Kierownik Działu Sprzedaży 
magda.widrinska@e-bmp.pl, kom. 792 809 881, tel. 32 415 97 74 wew. 29       
 

 

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

