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Szanowni Państwo 
Mamy przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym spotkaniu producentów żywności z jednoczesną praktyczną akademią 

warsztatową. 
 Poruszymy tematy związane z nowoczesną produkcją oraz najnowszymi trendami na rynku dań gotowych. Zaprezentujemy 

techniki i metody produkcji, rozwiązania dla restauracji, małych gastronomii jak i pokażemy jak produkty restauracyjne przenieść na linie 
produkcyjne aby umieścić je na półkach sklepowych. Poza aspektem technicznym, odbędziemy cykl warsztatów aby wyprodukowane 
danie odpowiednio zapakować, zaetykietować zgodnie z prawem, przekalkulować ekonomicznie koszt wytworzenia a następnie 
zastosować odpowiednią strategię marketingową, aby konsumenci je zauważyli. 

Dodatkowo zostanie pokazany szereg rozwiązań dodatków smakowych takich jak buliony, sosy, marynaty czołowego 
europejskiego producenta firmy PROVIL, ułatwiającego pracę w kuchniach małych i dużych, na całym świecie. 
Impreza adresowana jest do technologów, szefów kuchni, działów rozwoju, właścicieli i zarządów firm produkcyjnych jak i HoReCa. 
Jesteśmy przekonani, że wyjedziecie Państwo zainspirowani. Spodziewamy się udziału ponad 100 przedstawicieli sektora: będą warsztaty, 
dyskusje, mnóstwo fachowej i praktycznej wiedzy podanej w przystępny sposób.  
Spotkajmy się, poznajmy i nauczmy jak lepiej spełniać oczekiwania klientów oraz rynku – zróbmy wyborne dania garmażeryjne. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.  

Komitet organizacyjny „Garmaż 2019” 
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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
PRZEDSTAWICIELI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI  W  IV FORUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI „GARMAŻ 2019” 

TERMIN: 28 – 29 MAJA 2019 R.  W Hotel Atut **** Wielkopolskie Centrum Konferencyjne, ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary  

WYPEŁNIO NĄ KA RTĘ  ZG ŁO S ZENIA  PRO S I MY PRZES ŁAĆ NAJ PÓ ŹNIEJ  DO DN IA19  K W IETN IA  2019R .  
NA ADRES E-MAIL  KONFERENCJE@BIKOTECH.PL  LUB ANNAK@BIKOTECH.PL  

UDZIAŁ 1 OSOBY Z ZAKWATEROWANIEM W POKOJU DWUOSOBOWYM – 590 ZŁ NETTO + 23% VAT 
DOPŁATA DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO – 100 ZŁ NETTO + 23% VAT 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO E-MAIL 
DOPŁATA DO 

„JEDYNKI” 

1.    ⃝ TAK     ⃝ NIE 

2.    ⃝ TAK     ⃝ NIE 

3.    ⃝ TAK     ⃝ NIE 

4.    ⃝ TAK     ⃝ NIE 

JEDNOSTKA  ZGŁASZAJĄCA 
NA KTÓRĄ MA BYĆ  

WYSTAWIONA FAKTURA 

NAZWA FIRMY:   
ULICA, NR LOKALU:  
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ:  
NIP:   

SPRAWĘ 

PROWADZI: IMIĘ I NAZWISKO                                                                       TELEFON                                                                                              E-MAIL 

  Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych  
  Jest Bikotech Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 7/18, 47 – 400 Racibórz. Dane osobowe zamieszczone ww. formularzu  zgłoszenia przetwarzane są w celu  
  organizacji konferencji Garmaż, która odbędzie się 28-29maja w Licheniu. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych  
  oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać  
  rejestracji na konferencję. Zgłoszenie jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu konferencji,  dostępnego na stronie www.bikotech.pl 

Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.  
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    (podpis i pieczęć zgłaszającego)   
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