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zaproszenie
Patronatem Honorowym objął

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

W programie między innymi:
– interesujące prezentacje ważnych dla branży 

tematów dotyczących rynku surowców,
– półproduktów i wyrobów gotowych
– trendy, innowacje techniczne i technologiczne 

oraz zmiany legislacyjne
– wymiana informacji i doświadczeń dotyczących 

branży sokowniczej
– dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjUm:
– ponad 200 gości z Polski i zagranicy
– przedstawiciele administracji państwowej
– przedstawiciele świata nauki i prasy
– członkowie KUPS
– przedstawiciele fi rm współpracujących z branżą

gWarantUjemy najlepszych
WykładoWcóW:
– krajowi i zagraniczni prelegenci
– praktycy z wiodących firm sokowniczych
– naukowcy z uznanych ośrodków akademickich 
 i instytutów badawczych zajmujący się 
 rynkiem i technologią

ciekaWy program artystyczny. 
organizatorzy zapeWniają 
symUltaniczne tłUmaczenie  

ORGANIZATOR 
SYMPOZJUM

SeRdecZNIe 
ZAPRASZAMY!

Główny SPonSor:

SPonSor:
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Patroni medialni:

Partner branżowy:
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Mikołajki, Hotel Gołębiewski
34 Mrągowska str., Mikołajki

10 years juice industry  
in European Union
May 20-22, 2015

23 MAJA
ŚRODA

13:30- 15:00 
obiad

14:00 – 15:00 
rejestracja

15:00 
otwarcie

15:00 – 19:00 

rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji

19:30 
koktail

 Rynek soków zagęszczonych oraz NFC, w tym z jabłek oraz owoców kolorowych w Polsce 

 Rynek zagęszczonych soków cytrusowych – aktualna sytuacja na rynkach

 Założenia do produkcji owoców w sadach przemysłowych 

 Zmiany na rynku upraw jabłek oraz ich przetwórstwa

 Soki ekologiczne i NFC

 Dyskusja panelowa

20:00 
uroczysta 
kolacja
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25 MAJA
pIątek

19:00
kolacja integracyjna

7:00-11:00
wymeldowanie

 Blok doniesień naukowych 
 istotnych dla branży sokowniczej
– Instytut Biotechnologii Przemysłu 

    Rolno-Spożywczego

– Instytut Ogrodnictwa

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

– Uniwersytet Przyrodniczy

– Uniwersytet Rolniczy

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

16:00 – 17:30
warsztaty

10:00 - 15:00 
nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży

  Światowe trendy branży napojowej – JNSD

  Trendy konsumenckie, innowacje, budowanie rynku i świadomości konsumenckiej

  Innowacyjne przetwory sokownicze

  Inicjatywy promocji soków pomarańczowych w Europie

  Soki owocowe i warzywne jako element żywienia osób starszych 

  Jakość sensoryczna i preferencje konsumentów w zakresie produktów  

 sokowniczych

  Psychologiczne uwarunkowania wyborów produktów konsumenckich

  Prezentacje Firm

  Dyskusja panelowa

24 MAJA
CZWARtek

15:00-16:00
obiad
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Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do biura KUPS
 faksem: +48 (22) 646 44 72 lub e-mailem: biuro@kups.org.pl

Dane do korespondencji:
Imię i nazwisko uczestnika: ..............................................................................................................................................................................................

Stanowisko: ..........................................................................................................................................................................................................................

Firma: .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………..

Telefon/Fax:……………………………………………………………………… E-mail:………………………………………………………………….…...........…………………………………..

Dane do wystawienia faktury:

Adres:

NIP:

Opłata sympozjalna zapłacona w terminie: do 9 marca 2018 do 18 maja 2018

Członkowie KUPS 1 280 PLN + 23 % VAT 1 580 PLN + 23 % VAT

Nieczłonkowie KUPS oraz członkowie, którzy nie uiścili 
opłaty członkowskiej   1 980 PLN + 23 % VAT 2 280 PLN + 23 % VAT

Przy udziale powyżej 4 osób z jednej firmy każda kolejna ma 10% upustu (piąta i więcej).
Nie ma możliwości zgłoszenia i zapłaty za część pobytu i uczestnictwa. 

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem sympozjum, opłata nie będzie zwracana. 

Dane do przelewu:                                  Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”
Ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa

Alior Bank S.A.
Nr 93 2490 0005 0000 4530 1423 9851

Z dopiskiem ”Łódź 2018”

NOCLEGI (PAKIET KONFERENCYJNY): rezerwacje indywidualnie przez Gości bezpośrednio do Hotelu poprzez załączony formularz.
Do 30 marca 2018 roku preferencyjna cena wynosi:

324  zł/pokój jednoosobowy/1 doba brutto (w tym 8% VAT)
378 zł/pokój dwuosobowy/1 doba brutto (w tym 8% VAT)

Po terminie 30 marca 2018 roku rezerwacje noclegów będą przyjmowane w zależności od dostępności pokoi w Hotelu.

Niniejszym zgłaszam udział w/w osób w XXI Międzynarodowym Sympozjum KUPS 
“Strategia branży sokowniczej w zmieniających się warunkach rynkowych”, 

które odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r. w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT na podstawie danych i informacji zawartych w niniejszej Karcie Zgłoszenia. 

Podpis:............................................................................................  Miejscowość i data:.................................................................................................

Strategia branży sokowniczej 
w zmieniających się warunkach rynkowych
23-25 maja 2018 roku, ŁÓdź

KARTA ZGŁOSZENIOWA



Proszę wypełnić i wysłać do działu rezerwacji Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi
(e-mail: lcjdl.res@hilton.com fax: +48  42 208 80 01) 

oraz do biura KUPS (fax: (+)48 (22) 646 44 72 lub e-mail: biuro@kups.org.pl)

Imię i nazwisko uczestnika: ..........................................................................……………………………………………………………………….……………..……………….

Dane firmy:

          Nazwa firmy: .……………………………………………………………………………………...............................................………………………….……………………………..

          Adres firmy :.…..……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................………..

          NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................……..

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................…………………

Informacje o rezerwacji: .…………………………………………………......................................................…………………………………………………………………………….

Data przyjazdu:……………..............……………………..……… Data wyjazdu:……...........……..……………………... Liczba noclegów………..............…….……….

Rodzaj pokoju (wybór jednej opcji przez zakreślenie):  jednoosobowy/dwuosobowy

Rodzaj pokoju Rezerwacja przed 30.03.2018* Cena za pokój/dobę zawiera:
- śniadanie od godz. 06:30 do 10:30 
- wejście do siłowni, saun oraz na basen  

i do jacuzzi
- 8% podatku VAT
- dostęp do internetu

Pokój jednoosobowy 324 PLN / doba / osobę

Pokój dwuosobowy 378 PLN / doba / osobę**

*Rezerwacja w późniejszym terminie uzależniona jest od dostępności pokoi.
** Cena obowiązuje w przypadku zameldowania dwóch osób w pokoju.

Zasady rezerwacji:              
Dane karty kredytowej są wymagane jako gwarancja rezerwacji: 
numer: .…………………………………….......................................................................................................................................…………………………………………….
data ważności: .………………………………………….....................................................................................................................................................…..............
Hotel ma prawo obciążyć kartę kredytową 100% wartości pobytu. 
Rezerwacje bez podania danych karty kredytowej nie będą uwzględniane.
W przypadku braku podania karty kredytowej, gwarancją rezerwacji może być również 100% przedpłaty  najpóźniej 7 dni po 
przesłaniu formularza zgłoszeniowego do Hotelu, jednak nie później niż do dnia Sympozjum.

Hotel nie rezerwuje pojedynczego miejsca w pokojach 2 – osobowych, w przypadku wymeldowania jednej osoby z pokoju, obo-
wiązuje cena pokoju jednoosobowego. 

Zasady rezygnacji z rezerwacji:

Każdy Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów w przypadku odwołania, zmniejszenia ilości noclegów lub nie stawienie się  
w Hotelu.
W takich sytuacjach każdy gość automatycznie zostanie obciążony 100% kosztów za każdą niewykorzystaną zarezerwowaną dobę.
W przypadku nie pojawienia się gościa Hotel obciąży kartę kredytową podaną jako gwarancję rezerwacji.

Powyższa rezerwacja zakwaterowania obowiązuje uczestników zgłoszonych na Sympozjum KUPS. 
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania dla osób nie zarejestrowanych na Sympozjum KUPS.
Do dnia 30 marca 2018 roku można bezkosztowo zrezygnować z rezerwacji.

Podpis: ........................................................................................................................................................................................................………………………. 

W celu potwierdzenia rezerwacji proszę podać adres email: ….…....................................................................................................................………
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO HOTELU
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