Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Seidel-Przywecki jest specjalistycznym wydawnictwem technicznym obecnym w Polsce od
12 lat. Naszą ambicją jest stworzenie nowoczesnej Biblioteki Inżynierii Środowiska i temu celowi poświęcone są
dotychczasowe działania wydawnicze.
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty na prenumeratę unikatowych czasopism branżowych,
tworzonych przez nas przy współpracy z wybitnymi krajowymi i zagranicznymi specjalistami, projektantami,
eksploatatorami i uczelniami wyższymi.

Forum Eksploatatora
Dwumiesięcznik ukazujący się na rynku wydawniczym od 2000 roku powstał z
inicjatywy Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej,
od 2004 roku wydawany przez redakcję Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

•
•

Na kartach „Forum Eksploatatora” prezentujemy:
• aktualne i praktyczne informacje branżowe
• forum wymiany doświadczeń w dziedzinie eksploatacji oczyszczalni ścieków
• najważniejsze wydarzenia branżowe
• porady doświadczonych specjalistów w dziale „Moja oczyszczalnia”
• kompendium wiedzy o mikroorganizmach w osadzie czynnym w dziale
„ABC technologa”
• bieżące osiągnięcia w dziedzinie gospodarki osadowej
• niekonwencjonalne technologie w zakresie oczyszczania ścieków
aktualności prawne ściśle związane z eksploatacją ścieków i gospodarką wodną, zawierające akty prawne
z dzienników ustaw oraz czekające na publikację projekty rozporządzeń
praktyczną wiedzę na temat produktów wykorzystywanych w branży wodno-kanalizacyjnej oraz ochronie
środowiska

Czasopismo „Forum Eksploatatora” pozwoli Państwu zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu inżynierii
środowiska opartą na najbardziej aktualnych osiągnięciach w tej dziedzinie oraz doświadczeniach wybitnych
specjalistów.

Technologia Wody
Dwumiesięcznik powołany do życia przez Nasze wydawnictwo w 2009 roku
w celu propagowania specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania i eksploatacji
systemów wodociągowych.

•
•
•
•

W czasopiśmie „Technologia Wody” informujemy Czytelnika o:
• wydarzeniach branżowych istotnych dla eksploatatorów systemów
wodociągowych
• badaniach, projektach, procesach w Zakładach Uzdatniania Wody
• jakości wody, mikroorganizmach w systemach wodociągowych
• praktycznych rozwiązaniach stosowanych w ZUW
• nowoczesnej aparaturze kontrolno-pomiarowej i nowinkach
technologicznych
• praktycznych aspektach zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi
uzdatnianiu wody dla potrzeb hoteli, szpitali i basenów kąpielowych
kierunkach rozwoju zaopatrzenia wodę do picia
gospodarce osadowej w ZUW
aspektach prawnych i ekonomicznych

Wiedza przekazywana na łamach czasopisma „Technologia Wody” jest szczególnie przydatna
w dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej mamy do czynienia z powodziami, zanieczyszczeniem środowiska,
a dobra woda do picia jest na wagę złota. Naszym zadaniem jest propagowanie ekologicznych i ekonomicznych
rozwiązań, aby rozwój przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę szedł we właściwym kierunku.

Prenumerata 2012
FORUM EKSPLOATATORA:

90 zł

TECHNOLOGIA WODY:

90zł

PROMOCJA
Przy zamówieniu dwóch tytułów 10 % taniej
Koszt prenumeraty łączonej wynosi wtedy jedyne 162

zł (w tym 5% VAT)

Prenumerując czasopisma „Forum Eksploatatora”
i/lub „Technologia Wody” otrzymujesz:
1. Rabat 10% na wszystkie publikacje książkowe
Wydawnictwa Seidel-Przywecki
2. Rabat 5% na szkolenia i konferencje organizowane przez
Wydawnictwo
3. Gwarancję regularnego otrzymywania czasopism pod
wskazany adres bez kosztów wysyłki
4. Książkę GRATIS do wyboru (dla nowych Prenumeratorów):
„Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę”,
lub „Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków”

ZAMÓWIENIE
1
2
3

Tytuł
Prenumerata „Forum Eksploatatora”
Prenumerata „Technologia Wody”
Prenumerata łączona

Cena
90 zł
90 zł
162 zł 180 zł

Ilość

GRATIS (jeden do wyboru)
Książka „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę”
lub



Książka „Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków”



Dane do faktury VAT:
Nazwa przedsiębiorstwa / Imię i nazwisko osoby kupującej

Adres, kod pocztowy, miejscowość

NIP

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zmianami). Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o konferencjach i seminariach organizowanych przez
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. i firmy współpracujące z Wydawnictwem.

Dane do wysyłki:
Nazwa przedsiębiorstwa / Imię i nazwisko osoby kupującej

Adres, kod pocztowy, miejscowość

Osoba zamawiająca, mail, telefon

podpis zamawiającego

Uzupełnione i podpisane zamówienie prosimy odesłać na jeden z wymienionych adresów:
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Józefosław, ul. Ogrodowa 21M, 05-509 Piaseczno,
na numer: fax 0 22 877 31 88, wew. 2 lub e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl
UWAGA! Prenumerata jest automatycznie przedłużana na lata następne.
Pisemna rezygnacja – do 15 listopada każdego roku

