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Wesołych Świąt Wielkanocnych
życzy
Polska Izba Opakowań

Wielki katalog branży opakowań
Polska Izba Opakowań rozpoczęła realizację „Wielkiego
katalogu firm branży opakowaniowej 2017/2018”
Katalog ma na celu prezentację ofert przedsiębiorstw szeroko
rozumianego sektora opakowaniowego. W Polsce jest
kilkanaście tysięcy firm zajmujących się produkcją opakowań,
maszyn i linii pakujących, dystrybucją i dostarczaniem
produktów opakowaniowych i dla przemysłu opakowaniowego.
Katalog będzie przygotowany w wersji dwujęzycznej polskiej
i angielskiej.
czytaj dalej

Katalog branży opakowaniowej dla przemysłu
spożywczego
Zapraszamy producentów opakowań, materiałów do
pakowania, maszyn i linii pakujących, etykiet i etykietowania,
logistyki magazynowej i innych do prezentacji swojej oferty
produktowej w wydawanym we wrześniu 2017 przez Polską
Izbę Opakowań Katalogu „Opakowania, materiały i urządzenia
dla przemysłu spożywczego 2017/2018”
Katalog będzie dystrybuowany m.in. podczas Targów Polagra
Food, Polagra Tech oraz PAKFOOD 2017 w Poznaniu, a także
innych imprez branżowych oraz bezpośrednio do osób
decyzyjnych w wybranych firmach sektora spożywczego.
czytaj dalej

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań.
Dlaczego warto?
Polska Izba Opakowań działa na polskim rynku od 1994 roku.
Izba jest organizacją skupiającą przedstawicieli sektora
opakowaniowego w tym producentów opakowań, materiałów
opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań.
Izba aktywnie wspiera przedstawicieli sektora opakowań w
zakresie promocji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami dla
przedsiębiorców wynikającymi z członkostwa w Polskiej Izbie
Opakowań.
czytaj dalej

Nowy portal branży opakowań pakowanie.info
Polska Izba Opakowań uruchomiła nowy branżowy portal
prezentujący kompleksową ofertę branży opakowaniowej i firm
związanych z pakowaniem produktów. Na portalu zapoznać się
można z aktualnościami, informacjami branżowymi. Katalog
firm to prezentacja przedsiębiorstw sektora pakowania
produktów. Giełda B2B online to prezentacja ofert
produktowych oraz zapytań dotyczących sektora opakowań.
Informacje o działaniach Izby i wiadomości branżowe można
znaleźć również na profilach Izby w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn i Pinterest

DLA CZŁONKÓW
Z Izbą na targach PAKFOOD 2017
Podczas targów opakowań i pakowania PAKFOOD (25-28
września 2017 r.), Izba organizuje wspólną ekspozycję dla firm
zrzeszonych w Izbie. Na powierzchni tej zabudowane będzie
zbiorowe stoisko (indywidualne stoiska wystawowe pod
wspólnym logo Izby) oraz Salon Promocji do dyspozycji
członków Izby na preferencyjnych warunkach. Koszt
1m2 zabudowanego
i
wyposażonego
standardowo
indywidualnego stoiska na zbiorowym stoisku Izby ok. 400 zł
(netto).
czytaj dalej
Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

