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Charakterystyka czasopisma 

Specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do 
producentów przemysłu kosmetycznego oraz do-
stawców, oferujących produkty i usługi dla branży 
kosmetycznej. 
„Świat Przemysłu Kosmetycznego” jest źródłem wie-
dzy z zakresu produkcji, badań i rozwoju, surowców  
i możliwości ich zastosowania, opakowań i wzorni-
-ctwa, maszyn, rozwiązań technologicznych oraz 
usług dla przemysłu kosmetycznego.

Reklamodawcy

Firmy opakowaniowe, surowcowe, producenci  
i dystrybutorzy maszyn, urządzeń do etykieto-
wania, dozowania i zamykania, wykorzystywa-
nych w przemyśle kosmetycznym, drukarnie 

Tytuł: „Świat Przemysłu Kosmetycznego”

Ukazuje się: od 2009 roku

Nakład: 2500 - 3500 egzemplarzy

Format: A4 (213 x 303 mm)

Częstotliwość: kwartalnik

Redaktor  prowadzący: Teresa Miller

Skład: PROGRAFIKA.com.pl

Druk: Drukarnia Wydawnictwa Nowiny

Portal: www.cosmo-industry.pl

„Świat Przemysłu Kosmetycznego”

opakowań, laboratoria kosmetyczne, firmy szko-
leniowe itd.

Grupa docelowa

Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, szefowie 
działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, 
specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy, au-
tomatycy, szefowie laboratoriów, działów logisty-
ki, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów 
w zakładach produkcyjnych.

Magazyn kierowany jest również do product mana-
gerów, dyrektorów ds. sprzedaży i marketingu, decy-
dentów w działach zakupów, profesorów i nauczy-
cieli uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji 
branżowych i instytutów oraz osób prywatnych.

informacje o tytule
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Dystrybucja 

Każde wydanie „Świata Przemysłu Kosme-
tycznego” wysyłane jest bezpłatnie do pra-
cowników z ponad 200 produkcyjnych zakła-
dów kosmetycznych, instytucji, uczelni i firm  
z otoczenia branży. Czasopismo dostępne 
jest również w prenumeracie oraz bezpłatnie  
w wersji elektronicznej do pobrania z portalu  
internetowego www.cosmo-industry.pl. Do-
datkowa dystrybucja odbywa się na krajo-
wych i zagranicznych targach oraz impre-
zach branżowych.

Rada programowa

dr n. chem. Anna Oborska
– Dyrektor ds. techniczno-legislacyjnych  
– Polskie Stowarzyszenie Producentów   
   Kosmetyków i Środków Czystości

Ewa Starzyk
– Dyrektor Naukowy 
– Polski Związek Przemysłu 
   Kosmetycznego

Działy w czasopiśmie

Produkcja. Jakość i bezpieczeństwo

Polski przemysł

Surowce. Badania i rozwój

Opakowania

Logistyka. Prawo

Konferencje, targi, szkolenia

Raporty, projekty, plany

Współpraca

Dystrybucja w liczbach

Prenumerata

Wysyłka imienna 
do zakładów 
produkujących kosmetyki

Wysyłka do firm 
z otoczenia branży 
kosmetycznej 
(również biblioteki 
i uczelnie)

Dystrybucja na targach, 
konferencjach i szkoleniach 
branżowych
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Charakterystyka czasopisma 

Specjalistyczny magazyn  branżowy, kierowany do 
specjalistów ds. utrzymania ruchu, technologów, 
automatyków, szefów działów produkcji, kontro-
li i zapewnienia jakości, szefów działów logistyki  
i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów  
w zakładach farmaceutycznych. Odbiorcami czaso-
pisma są również organizatorzy targów, konferencji  
i szkoleń branżowych, urzędy, instytuty, uczelnie wyż-
sze z kierunkami farmaceutycznymi i biura projektowe. 

Świat Przemysłu Farmaceutycznego dostarcza bie-
żących, obszernych informacji z zakresu produkcji, 
badań i rozwoju, surowców, opakowań, maszyn, 
logistyki i magazynowania, rozwiązań technolo-
gicznych oraz usług dla branży farmaceutycznej.  

informacje o tytule

Tytuł: „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”

Ukazuje się: od 2007 roku

Nakład: 2500 - 3500 egzemplarzy

Format: A4 (213 x 303 mm)

Częstotliwość: kwartalnik

Redaktor  prowadzący: Robert Miller

Skład: PROGRAFIKA.com.pl

Druk: Drukarnia Wydawnictwa Nowiny

Portal: www.pharma-industry.pl

„Świat Przemysłu Farmaceutycznego”

Informuje również o zmianach i regulacjach prawnych 
obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym.

Grupa docelowa

Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, szefowie 
działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, 
specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy, au-
tomatycy, szefowie laboratoriów, działów logisty-
ki, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów 
w zakładach produkcyjnych.

Magazyn kierowany jest również do product mana-
gerów, dyrektorów ds. sprzedaży i marketingu, decy-
dentów w działach zakupów, profesorów i nauczy-
cieli uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji 
branżowych i instytutów oraz osób prywatnych.
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Dystrybucja 

„Świat Przemysłu Farmaceutycznego” trafia do 
pracowników z ponad 110 zakładów farmaceu-
tycznych, działających w Polsce oraz do insty-
tucji, uczelni i firm z otoczenia branży. Czaso- 
pismo dostępne jest również w prenumeracie oraz 
bezpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania  
z portalu internetowego www.pharma-industry.pl. 

Dodatkowa dystrybucja odbywa się podczas trwania 
krajowych i zagranicznych targów oraz imprez branżo-
wych, w których udział biorą przedstawiciele redakcji.

Rada programowa

Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Andrzej Szarmański – Wiceprezes ISPE Polska, Dyrektor Jakości  
w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A.
Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
Daniel Gralak – Dyrektor Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania  
w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
dr Jarosław Jan Hołyński – Doktor nauk farmaceutycznych Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne
dr n. farm. Leszek Borkowski – Ekspert UE do spraw leków,  
były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
prof. dr hab. Zbigniew E. Fijałek – Dyrektor Narodowego Instytutu Leków
Marcin Kołakowski – Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Marek Gnyś – Główny technolog Polfa Warszawa S.A.
Andrzej Wróblewski – Dyrektor w firmie LeanSigma in Practice. 

Działy w czasopiśmie

Produkcja. Kontrola jakości

Surowce

Polski Przemysł

Opakowania

Logistyka. Prawo

Konferencje, targi, szkolenia

Raporty, projekty, plany

Współpraca

Prenumerata

Wysyłka imienna 
do zakładów 
farmaceutycznych 

Wysyłka do firm 
z otoczenia branży 
farmaceutycznej  
(również biblioteki 
i uczelnie)

Dystrybucja na targach, 
konferencjach i szkoleniach 
branżowych

Dystrybucja w liczbach
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formy promocji

Format Cena Moduł

I okładka A4 4 000 zł 1

II i III okładka A4 3 000 zł 2

IV okładka A4 3 500 zł 3

1/1 strony A4 2 500 zł 4

1/2 strony A4 1 600 zł 5

1/3 strony A4 1 300 zł 6

1/4 strony A4 1 000 zł 7

Rozkładówka  
2 x A4 4 000 zł 8

Artykuł 
sponsorowany

1 700 zł
za stronę 9

Wydawnictwo FARMACOM oferuje bezpłatne usługi Studia Graficznego w celu przygotowania projektów 
graficznych Państwa reklam do zamieszczenia w czasopismach Wydawnictwa.

Formy promocji w czasopismach: „Świat Przemysłu Kosmetycznego” i „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”

Wydrukowany wąski pasek 
opasający czasopismo, sklejony 
ręcznie przezroczystą kroplą kleju. 
Żeby otworzyć czasopismo, trzeba 
najpierw zdjąć banderolę. Ciekawa 
forma reklamy, przyciągająca 
wzrok, nie do przeoczenia przez 
czytelnika

Dołączone do czasopisma  
materiały (insert), zawierające 
informacje o firmie.  
Insert może być wyko-
rzystywany przez czytelnika 
niezależnie od czasopisma. 

Redakcja umożliwia publikację 
artykułów merytorycznych / eksper-
ckich poruszających aktualne zagad-
nienia z branży. Publikacja artykułów 
merytorycznych jest nieodpłatna, pod 
tytułem artykułu zamieszczamy logo-
typ firmy oraz dane autora artykułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do 
publikacji tylko wybranych artykułów.

Wrzutki Banderola Artykuł merytoryczny

2 000 zł 1 600 zł Bezpłatnie

Inne formy promocji:

Moduły (w wymiarach zawarte są 3 mm spady)

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT (23%). Możliwa negocjacja cen.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

216 x 240 mm

216 x 303 mm

105 x 149 mm

216 x 303 mm

216 x 149 mm

2 x 216 x 303 mm 2 x 216 x 303 mm

216 x 303 mm

216 x 103 mm

PORTAL KONGRESYCZASOPISMA



Forma reklamy Oznaczenie
Wymiary

w pikselach
Maksymalna
wielkośćw KB

Format Cena

Billboard UP / Billboard DOWN A1, A2 1130 x 120 50 *.jpg, *.gif, *.swf 1 100 zł

Banner TOP/ Banner BETWEEN B1, B2 600 x 100 50 *.jpg, *.gif, *.swf 700 zł

Button 1 C 180 x 180 50 *.jpg, *.gif, *.swf 200 zł

Button 2 D 290 x 290 50 *.jpg, *.gif, *.swf 400 zł

Button 3 E 370 x 370 50 *.jpg, *.gif, *.swf 400 zł

Button 4 F 700 x 100 50 *.jpg, *.gif, *.swf 500 zł

Inne formy reklamy

FILM/ Trailer G
Plik wideo wysokiej jakości (min 4000kb/sek) o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 720x576 pikseli (szerokość x wysokość). Czas trwania: do 30 sekund
Wielkość do 20 MB. Format: *.flv. Możliwe są proporcje: 4:3 lub 16:9

News H Tekst do 1500 znaków, logotyp, dane adresowe. Format: *.txt, *.doc, *.rtf

Artykuł sponsorowany I Tekst do 10 000 znaków, ze zdjęciami, tabelkami i grafikami, logotyp, dane 
adresowe. Format: *.txt, *.doc, *.rtf

Artykuł sponsorowany 
Tekst emitowany na portalu 
jako aktualny NEWS, ze zdję-
ciami, tabelkami i grafikami 
itp. Artykuł sponsorowany jest 
zawsze oznaczony zgodnie  
z Art. 36.3. Prawa Prasowego.

Formy reklamy na stronach:

Billboard UP  / A1
i Billboard DOWN / A2
Reklama w formie prostokąta 
umieszczona w najbardziej 
widocznym miejscu portalu – 
nad logo tytułu i treścią strony. 
Duży rozmiar oraz atrakcyjne 
umieszczenie reklamy 
przyciągają uwagę użytkownika 
zapewniając dużą oglądalność. 
Reklama umożliwia prezentację 
haseł oraz długich treści, 
bogatych w grafikę. Kliknięcie 
powoduje automatyczne 
przejście do reklamowanych 
stron. Emisja: odsłony w syste-
mie rotacyjnym w górnej części 
strony.

Banner TOP /B1
/ Banner BETWEEN /B2
Reklama w formie prostokąta 
umieszczana centralnie w górnej 
części strony, wewnątrz treści pre-
zentowanych na portalu. Reklama 
doskonale eksponuje przekaz 
reklamowy; kliknięcie powoduje 
automatyczne przejście do rekla-
mowanych stron. Emisja: odsłony 
w systemie rotacyjnym  
w górnej części strony.

BUTTON C
Graficzny element reklamowy 
wyświetlany w lewej części 
strony głównej i wszystkich 
podstronach.

BUTTON D 
Graficzny element reklamowy 
wyświetlany w prawej części 
strony głównej i wszystkich 
podstronach.

BUTTON E 
Graficzny element reklamowy 
wyświetlany w dolnej lewej czę-
ści strony głównej i wszystkich 
podstronach.

BUTTON F 
Graficzny element reklamowy wyświetlany w dolnej prawej 
części strony głównej i wszystkich podstronach.

FILM/ Trailer 
Forma reklamy umożliwiająca 
emisję filmu reklamowego  
w oknie odtwarzacza
multimedialnego Windows  
Media Player na stronie głównej 
i wszystkich podstronach por-
talu. Film reklamowy opatrzony 
jest w standardowe przyciski 
nawigacji, umożliwiające 
zatrzymanie go w dowolnym 
momencie, wyciszenie dźwięku, 
powrót do początku oraz jego 
powtórzenie.

Wiadomość 
sponsorowana NEWS 
Statyczna reklama tekstowa 
emitowana jako NEWS na 
stronach portalu.

A1

A2

B1

B2

C

D

E F

G
H

I

www.cosmo-industry.pl     www.pharma-industry.pl
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specjalistyczne spotkania branżowe

Wydawnictwo Farmacom jest organizatorem dwóch specjalistycznych spotkań branżowych, 
kierowanych do przedstawicieli przemysłu kosmetycznego oraz farmaceutycznego. 

W corocznych Kongresach, poświęconych tren-
dom i technologiom wykorzystywanym przy pro-
dukcji farmaceutycznej oraz kosmetycznej bierze 
udział ponad 240 przedstawicieli producentów 
leków, kosmetyków oraz firm z otoczenia obu 
branż. 

Wysoki poziom merytoryczny Kongresu

Eksperci z zakładów farmaceutycznych, kosme-
tycznych, uczelni wyższych, instytucji i organizacji 
związanych z przemysłem farmaceutycznym oraz 
kosmetycznym zapewniają wysoki poziom meryto-
ryczny Kongresu.

Co roku najważniejsze instytucje przemysłu 
kosmetycznego oraz farmaceutycznego sprawu-
ją patronat nad Kongresami, a ich przedstawi-
ciele bezpośrednio uczestniczą w wydarzeniach. 
Każdorazowo wiodący producenci kosmetyków  
i leków obejmują rolę Honorowych Gospodarzy Kon-
gresów oraz czynnie i licznie uczestniczą w spotka-
niach. 

Uczestnicy Kongresów

Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, szefowie 
działów produkcji, kontroli i zapewnienia jako-
ści, specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy  
product managerowie, dyrektorzy ds. sprzedaży  
i marketingu, decydenci w działach zakupów,  
automatycy, szefowie laboratoriów, działów logisty-
ki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów  
w zakładach produkcyjnych, właściciele oraz przed-
stawiciele firm, działających w otoczeniu branży, 
przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji. 

Kongresy
„Świata Przemysłu Kosmetycznego” i „Świata Przemysłu Farmaceutycznego”
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„Świata Przemysłu Kosmetycznego” i „Świata Przemysłu Farmaceutycznego”

Proponowane formy udziału

Spotkania umożliwiają przedstawienie pełnej 
oferty Państwa firmy, skierowanej dla branży ko-
smetycznej i/lub farmaceutycznej, jak również 
nawiązanie cennych, bezpośrednich kontaktów  
z przedstawicielami obu branż.

1.  Podstawowy udział przedstawiciela firmy  
(wyżywienie, materiały konferencyjne, udział  
w wycieczce technicznej, udział w Wieczornej Gali  
i imprezach towarzyszących).

2.  Stoisko 2m2 + udział 1 osoby + wpis do Kata-
logu Kongresowego (stoisko, 2 krzesła, stolik, 
wykładzina, oświetlenie, dostęp do prądu).

3.  Stoisko 4m2 + udział 1 osoby + wpis do Kata-
logu Kongresowego (stoisko, 2 krzesła, stolik, 
wykładzina, oświetlenie, dostęp do prądu).

4.  Prezentacja firmy 15 min + udział 1 osoby + wpis 
do Katalogu Kongresowego. Prezentacja oferty 
firmy w dowolnie wybranym bloku tematycz-
nym pomiędzy wystąpieniami merytorycznymi.

5.  Roll-up w części wystawienniczej. 

6.  Wpis do Katalogu Kongresowego. 

7.  Reklama w Katalogu Kongresowym. 

8.  Reklama w kongresowym wydaniu czasopisma: 
„Świat Przemysłu Kosmetycznego” i/lub „Świat 
Przemysłu Farmaceutycznego”.

9.  Dystrybucja materiałów reklamowych firmy:
	 •		 ulotki	jednostronicowe,	
	 •		 ulotki	wielostronicowe,													
	 •		 płyty	CD,														
	 •		 teczki,	torby,	inne	materiały	reklamowe.

PORTAL KONGRESYCZASOPISMAKONGRESY



specjalistyczne spotkania branżowe

PORTAL KONGRESYCZASOPISMA

1. Status Sponsora „Kongresu Świata Przemysłu 
Farmaceutycznego” i/lub „Kongresu Świata 
Przemysłu Kosmetycznego”

2. Pełny udział przedstawicieli Firmy – 3 osoby 

3. Stoisko o powierzchni 8m2 w najatrakcyjniej-
szym miejscu

4. 30 minutowa prezentacja

5. Wpis w Katalogu Kongresowym (2 strony), wrę-
czanym każdemu uczestnikowi konferencji

6. Reklama w Katalogu Kongresowym (2 strony), 
wręczanym każdemu uczestnikowi konferencji

7. Reklama (format A4) w kongresowym wyda-
niu „Świata Przemysłu Farmaceutycznego”  
i/lub „Świata Przemysłu Kosmetycznego”

8. Skierowanie 5 imiennych zaproszeń do wytypo-
wanych przez Sponsora specjalistów z różnych  

zakładów farmaceutycznych i/lub kosmetycznych 
(bezpłatny udział w Kongresie)

9. Eksponowanie logo na wszystkich materiałach 
promocyjnych: pismach, zaproszeniach, certy-
fikatach, tablicach informacyjnych, plakatach  
i transparentach oraz eksponowanie logo pod-
czas trwania Kongresu

10. Zamieszczenie logo na stronie internetowej 
Kongresu wraz z przekierowaniem na stronę in-
ternetową Sponsora

11. Możliwość dołączenia materiałów promocyj-
nych do materiałów kongresowych

12. Logo w pokazie slajdów w sali ze stoiskami

13. Logo z informacją o sponsoringu na okładce Ka-
talogu Kongresowego

14. Banner na stronie internetowej Kongresu

1. Status Sponsora Gali „Kongresu Świata Przemy-
słu Farmaceutycznego” i/lub „Kongresu Świata 
Przemysłu Kosmetycznego”

2. Pełny udział przedstawicieli Firmy – 3 osoby 

3. Stoisko o powierzchni 6m2 w najatrakcyjniej-
szym miejscu

4. 15 minutowa prezentacja podczas trwania wykładów  
i 15 minutowe wystąpienie podczas Wieczornej Gali

5. Wpis w Katalogu Kongresowym (2 strony), wrę-
czanym  każdemu uczestnikowi Kongresu 

6. Reklama w Katalogu Kongresowym (2 strony), 
wręczanym  każdemu uczestnikowi Kongresu

7.  Reklama (format A4) w kongresowym wyda-
niu „Świata Przemysłu Farmaceutycznego” lub 
„Świata Przemysłu Kosmetycznego”

8. Skierowanie 3 imiennych zaproszeń do spe-
cjalistów z zakładów farmaceutycznych i/lub  

kosmetycznych, wytypowanych przez Sponsora  
Gali (bezpłatny udział w Kongresie)

9. Eksponowanie logo na wszystkich materiałach 
promocyjnych: pismach, zaproszeniach, certy-
fikatach, tablicach informacyjnych, plakatach i 
transparentach oraz eksponowanie logo pod-
czas trwania Kongresu

10. Zamieszczenie logo na stronie internetowej 
Kongresu wraz z przekierowaniem na stronę  
internetową Sponsora

11. Możliwość dołączenia materiałów promocyj-
nych do materiałów kongresowych

12. Logo w pokazie slajdów w sali ze stoiskami

13. Logo z informacją o sponsoringu na okładce  
Katalogu Kongresowego

14. Banner na stronie internetowej Kongresu

Oferta dla Sponsora Kongresu

Oferta dla Sponsora Wieczornej Gali
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I Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
25-26 czerwca 2009

•	 Honorowy	Gospodarz:	
 Zakłady 
 Farmaceutyczne   
 Polfa Łódź S.A.
•	 Miejsce:	Hotel	Andels	w	Łodzi
•	 Wycieczka:	Zakłady Farmaceutyczne Polfa Łódź S.A.

II Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
10-11 czerwca 2010

•	 Honorowy	Gospodarz:	
 Sanofi Aventis 
 Sp. z o.o.

•	 Miejsce:	Hotel	Wellness	&	SPA	Nowy	Dwór	w	Świlczy

•	 Wycieczka:	Sanofi Aventis Sp. z o.o.   
 – Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie

III Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
16-17 czerwca 2011

•	 Honorowy	Gospodarz:    
 Poznańskie Zakłady     
 Zielarskie „Herbapol” S.A.

•	 Miejsce	wydarzenia:	Hotel	NOVOTEL	Centrum		
 w Poznaniu

•	 Wycieczka: Poznańskie Zakłady Zielarskie  
 „Herbapol” S.A.

IV Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
16-17 października 2012

Honorowy Gospodarz:     
Medana Pharma S.A.

Miejsce wydarzenia:     
Hotel Wodnik w Bełchatowie

•	 Wycieczka:	Medana Pharma S.A. w Sieradzu

V Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
8-10 października 2013

Honorowy Gospodarz:     
Grupa POLPHARMA S.A.

•	 Miejsce	wydarzenia:		 	 	
 Hotel Sheraton w Sopocie

•	 Wycieczka:	Grupa POLPHARMA S.A.   
 w Starogardzie Gdańskim

HONOROWY GOSPODARZ:

I Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 
13-14 października 2010

•	 Honorowy	Gospodarz:		 	 	
 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.

•	 Miejsce: Centrum	Kongresowo-Szkoleniowe	„Boss”		
 w Warszawie

•	 Wycieczka: Centrum Naukowo-Badawcze  
 Dr Irena Eris Sp. z o.o. w Piasecznie

II Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 
13-14 października 2011

•	 Honorowy	Gospodarz:	Nivea Polska Sp. z o.o.  
 Grupa Beiersdorf

•	 Miejsce:	Hotel	NOVOTEL	Centrum	w	Poznaniu

•	 Wycieczka:	Beiersdorf Manufacturing   
 Poznań Sp. z o.o.

  

III Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 
16-17 października 2012

•	 Honorowy	Gospodarz:	Laboratorium Kosmetyczne AVA®

•	 Miejsce:	Hotel	Wodnik	w	Bełchatowie

•	 Wycieczka: Producent kosmetyków i opakowań  
 Colep Polska Sp. z o.o. w Kleszczowie

IV Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 
8-10 października 2013

•	 Honorowy	Gospodarz:	OCEANIC S.A.

•	 Miejsce:	Hotel	Sheraton	w	Sopocie

•	 Wycieczka: OCEANIC S.A. w Trąbkach Małych

Poprzednie edycje Kongresów 



kontakt

PORTAL KONGRESYCZASOPISMA

FARMACOM   

Redakcja „Świata Przemysłu Farmaceutycznego”
tel./fax: +48 32 455 31 61, GSM +48 502 084 101

redakcja@farmacom.com.pl, farmacja@farmacom.com.pl

Redakcja „Świata Przemysłu Kosmetycznego”
tel./fax: +48 32 456 60 79, GSM +48 533 553 161

kosmetyka@farmacom.com.pl 

www.farmacom.com.pl

www.cosmo-industry.pl             www.pharma-industry.pl


