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Szanowni Państwo,
żadna praca nie jest na tyle pilna, aby nie móc
wykonywać jej bezpiecznie. W czasie wypełniania
obowiązków zawodowych specjaliści ds. BHP stykają
się z wieloma problematycznymi sytuacjami. Misją
naszego czasopisma jest wsparcie Państwa na płaszczyźnie zawodowej. Dokładamy wszelkich starań,
aby zapewnić Państwu w każdym numerze dawkę wartościowych informacji, które w
realny sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy.

i higieny pracy, pokazujemy najlepsze praktyki wdrożone w przedsiębiorstwach, załączamy praktyczne narzędzia, które można wykorzystać w codziennej pracy. Ważnym
elementem naszego czasopisma są także przeglądy porównujące ŚOI dostępne na rynku, w których w sposób kompleksowy i obiektywny przyglądamy się wszystkim istotnym
parametrom poszczególnych produktów.
Zapewniamy Państwu źródło wiedzy pozwalające na ciągłe podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.
redaktor zarządzająca, Anna Bębenek

W szeroki sposób ujmujemy różnorodne problemy z zakresu bezpieczeństwa
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Program „Bezpieczna Chemia”
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Dlaczego warto prenumerować „Promotora BHP”?
PRAKTYCZNA WIEDZA I WYSOKA JAKOŚĆ
Dbamy o to, by treści przekazywane na łamach czasopisma były zawsze aktualne, praktyczne oraz dawały czytelnikom gotowe rozwiązania problemów,
które spotykają w swojej codziennej pracy.
Przy tworzeniu czasopisma współpracujemy z ekspertami, przede wszystkim z praktykami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. O wysoki poziom merytoryczny dba rada naukowo-programowa. Współpracujemy także z wiodącymi organizacjami branżowymi oraz uczelniami. Nasz miesięcznik jest zalecany przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy jako źródło wiedzy o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Co wyróżnia nasze czasopismo?
Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników:
 prezentujemy przykłady nowoczesnych form wdrażania kultury bezpieczeństwa w case studies,
 poświęcamy szczególną uwagę czynnikowi ludzkiemu,
 analizujemy zagrożenia występujące w największych gałęziach przemysłu.

KOMPLEKSOWE KSZTAŁCENIE

Nowy serwis

Wiedzę przekazywaną na łamach czasopisma uzupełniamy o dodatkowe, atrakcyjne treści

“Promotora BHP”!

z wykorzystaniem zróżnicowanych nośników:
 książek

51 mm
ISBN: 978-83-65883-73-5

TOM 1

 katalogu produktów
 strony www.behapowcy.com
 newslettera
 profilu na portalu Facebook: Behapowcy

Redakcja specjalistycznego czasopisma „Promotor BHP” – miesięcznika
przeznaczonego dla osób zawodowo dbających o bezpieczeństwo pracowników
(25 lat na rynku) – przygotowała album, w którym przedstawiono dobre
praktyki BHP w firmach, które wypracowały najwyższe standardy w obszarze BHP
i PPOŻ., czyli takie projekty, działania czy techniki, które prowadzą do dobrych
lub bardzo dobrych wyników przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Celem publikacji jest szerzenie dobrych praktyk BHP – zapobieganie
wypadkom przy pracy, eliminacja chorób zawodowych oraz poprawa
bezpieczeństwa i kultury pracy.
Album „101 dobrych praktyk BHP” to:
• najlepsze standardy bezpieczeństwa w największych i najbardziej
narażonych na zagrożenia zakładach pracy, m.in. branż: automotive,
produkcyjnej, wydobywczej i metalurgicznej, budowlanej, energetycznej
oraz chemicznej
• sprawdzone rozwiązania i pomysły – inspiracja i wskazówka
dla przedstawicieli branży BHP
• bardzo dużo praktycznych i bogato zilustrowanych przykładów
– dla służby BHP i pracodawców

101 dobrych praktyk BHP

 e-booków
 konferencji

35 mm

dobrych
praktyk
BHP
Tektura 205 x 271 mm
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Doświadczenie i profesjonalizm
Już od 25 lat wspieramy profesjonalistów w ich codziennej pracy. Zdobyte doświadczenie plasuje nas w czołówce magazynów branżowych najchętniej
wybieranych przez czytelników. Redakcja czasopisma to zespół profesjonalistów, którzy dzięki swojej wiedzy oraz wieloletniej praktyce tworzą ceniony magazyn, stanowiący niezbędne narzędzie pracy.

?

CO ZYSKASZ JAKO PRENUMERATOR?

8 wydań rocznie wysłanych wprost na wskazany adres. Otrzymasz dostęp do specjalistycznych

 

artykułów, w których poruszamy tematy związane z oceną ryzyka zawodowego, ergonomią czy analizą wypadków. Prezentujemy także
praktyczne narzędzia oraz dobre praktyki. Nie są nam obce również tematy dotyczące prawa i psychologii.

Prezentujemy przeglądy porównawcze środków ochrony indywidualnej dostępnych na rynku, w których

 

porównujemy parametry poszczególnych produktów.

Do 20% zniżki na wszystkie nasze produkty — szkolenia, konferencje, książki. Stawiamy na kompleksową

 

edukację oraz podnoszenie Państwa kwalifikacji zawodowych. Wszystkie produkty znajdziecie Państwo na stronie www.dlaSpecjalistow.pl.

Dostęp do internetowego archiwum czasopisma

 

Zyskaj bezpłatny dostęp do e-wydań czasopisma w formacie pdf z ostatnich dwóch lat

Gwarancję stałej ceny przez 3 lata. Cenimy Twoją lojalność, dlatego gwarantujemy, że cena prenumeraty z opcją

 

automatycznego odnowienia nie wzrośnie.

Co roku wspieramy w pracy

6000 specjalistów — dołącz do nich!

Informacje o czasopiśmie
Stałe działy

opis działu

TEMAT NUMERU

Prezentacja aktualnego problemu w branży BHP i jego kompleksowe opracowanie

OCENA RYZYKA

Dokładna ocena ryzyka na danym stanowisku pracy

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Zagrożenia fizyczne w miejscu pracy

ANALIZA WYPADKU

Opracowanie przyczyn i postępowania w sprawie faktycznego wypadku (różne gałęzie przemysłu)

SZKOLENIA

Skuteczna komunikacja, umiejętne przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych

PRAWO

Zmiany w przepisach prawnych, dostosowanie do wymagań prawnych i norm

ERGONOMIA

Ergonomiczne rozwiązania na stanowisku pracy, metody badania i poprawy ergonomii w miejscu pracy

PSYCHOLOGIA

Psychologia pracy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa

DOBRE PRAKTYKI

Przedstawienie narzędzi, jakimi przedsiębiorstwa z różnych branż budują bezpieczne warunki pracy

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA

Narzędzia, które można wykorzystać w codziennej pracy, np. algorytmy działania, wzory wdrażania zmian

PRZEGLĄDY

Przeglądy ŚOI dostępnych na rynku, porównanie parametrów poszczególnych produktów

Terminarz publikacji
Numer

Termin wydania

Temat numeru

1-2

12 lutego 2021 r.

Środki ochrony indywidualnej

3

12 marca 2021 r.

ATEX

4-5

16 kwietnia 2021 r.

Bezpieczeństwo w budownictwie

6

28 maja 2021 r.

Bezpieczna produkcja

7-8

2 lipca 2021 r.

Kształcenie w zakresie BHP

9

3 września 2021 r.

Bezpieczna praca na liniach wysokiego napięcia

10

8 października 2021 r.

Spawalnictwo

11-12

26 listopada 2021 r.

Praca w trudnych warunkach atmosferycznych

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami elamed media group

Tytuł
Periodyzacja

miesięcznik

kwartalnik

dwumiesięcznik

dwumiesięcznik

Cena prenumeraty brutto (8% VAT)

169 zł

109 zł

129 zł

102 zł

Cena prenumeraty brutto
z kosztami pakowania i wysyłki

199 zł

139 zł

159 zł

132 zł

Pakiety — Więcej za mniej

to się opłaca
► 4 czasopisma — rabat 20%
► 3 czasopisma — rabat 15%
► 2 czasopisma — rabat 10%
Aby zamówić atrakcyjny pakiet promocyjny,
prosimy o kontakt telefoniczny
lub odesłanie formularza zamówienia dołączonego do oferty.

Wypełnij i odeślij formularz, tel. +48 32 788 51 28, dspw@elamed.pl
Tak, zamawiam prenumeratę czasopisma
„Promotor BHP”

Prosimy o wpisanie liczby zamawianych prenumerat wybranych tytułów:
„W Akcji”

„STAL Metale & Nowe Technologie”

„Na Ratunek”

nazwa pakietu

szt.:

Dane do faktury

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny)
*

Nip

(*osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej nie wypełnia)
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nazwa firmy* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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KOD....................................... MIASTO ............................................................................................................................................................................
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................................................................
pieczęć firmowa

................................................................
data i podpis

E-MAIL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NUMER KONTA: PKO BP S.A. I O/KATOWICE 29 1020 2313 0000 3502 0021 3009

Przyjmuję do wiadomości, że na dane kontaktowe, które zostały pozostawione w formularzu może nastąpić kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu dokończenia realizacji zamówienia.
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgoda na wysyłkę wiadomości marketingowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188 c informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Zgoda na kontakt telefoniczny
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty handlowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 2014 r., poz. 243).
Akceptacja regulaminu Sprzedaży Produktów
Akceptuję Regulamin Sprzedaży Produktów Elamed Media Group, który jest w całości dostępny na stronie https://elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania.

................................................................
Data, pieczęć, podpis osoby upoważnionej
Pragniemy poinformować, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS
0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl.
2) W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
3) Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: iodo@elamed.pl.
4) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej https://zgoda-status.elamed.pl/.

