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Członkowie Izby na targach INTERPACK
Targi Interpack to największe i najważniejsze w branży
opakowaniowej targi na świecie. W tegorocznej edycji udział
bierze 44 wystawców z Polski, w tym członkowie Polskiej Izby
Opakowań.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk naszych firm
członkowskich:
Coffee Service Sp. z o.o. - Hala 10, stoisko E63
RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących - Hala 8B, stoisko D02
TOOLCO – Hala 9, stoisko H10
czytaj dalej

Rośnie rynek opakowań kosmetycznych
Wg analiz Polskiej Izby Opakowań dobre wyniki w roku 2016
odnotowali
producenci
opakowań
dla
przemysłu
kosmetycznego. Ogólna wartość opakowań w tym segmencie
rynku wyniosła 2,1 mld zł, co stanowiło ok. 6,0 proc całego
rynku opakowań ocenianego na 39,0 mld złotych. Dobrze
zapowiada się także rok 2017.
czytaj dalej

Nowe opakowania z dekoracją świetlną –
przełomem w branży opakowań szklanych dla
produktów premium
Sukces przedsiębiorstwa Dekor Plastics z Działdowa. Nowa
technologia wykorzystania efektu elektroluminescencji w
postaci wyświetlacza elektroluminescencyjnego. Wsparcie
Polskiej Izby Opakowań dla realizacji tego przedsięwzięcia.

Rok 2016 dobrym dla rynku opakowań w Polsce
Wg analiz Polskiej Izby Opakowań rynek opakowań w Polsce w
2016 roku osiągnął wartość 9,1 mld euro (ok. 39,0 mld zł)
wobec 8,6 mld euro w 2015 roku, co oznacza wzrost o 5,8 proc.
To dzięki wzrostowi rynku opakowań produktów FMCG, a w
szczególności żywności i kosmetyków.

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?
DLA CZŁONKÓW

Oferta Izby na targi RIGA FOOD
Jeszcze są 2 wolne miejsca na stoisku informacyjnopromocyjnym Izby na targach opakowań i żywności w Rydze (69 września 2017 r.). To największe targi w krajach
nadbałtyckich. Zgłoszenia do 10 maja.
czytaj dalej

Z Izbą na targach BEAUTY DAYS 2017
Polska Izba Opakowań będzie obecna na odbywających się w
dniach 19-21 maja 2017 w Ptak Warsaw Expo Targach
Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days 2017 Członkowie
Polskiej Izby Opakowań mają możliwość zaprezentowania
bezpłatnie swojej oferty w postaci materiałów reklamowych na
standzie Izby. Chcemy przetestować, czy tego typu forma
promocji członków Izby podczas imprez branżowych będzie
skuteczną formą udziału w targach.
czytaj dalej

Zielone światło dla Biuletynu Opakowaniowego
Dzięki pierwszym sponsorom, wydawany przez Polską Izbę
Opakowań „Biuletyn Opakowaniowy” od najbliższego numeru
będzie wydawany w nowej, 24-stronicowej wersji oraz w
większym nakładzie..
Sponsorom serdecznie dziękujemy

Zaproszenie na posiedzenie Rady PIO
17 maja (środa) odbędzie się posiedzenie Rady PIO, otwarte dla
członków Izby. Zainteresowanych udziałem, prosimy o
potwierdzenie uczestnictwa do 10 maja br.
Miejsce: siedziba Izby, Warszawa, ul. Konstancińska 11.
Początek obrad o godz. 11:00
Program obrad prześlemy po potwierdzeniu uczestnictwa
Biuro Izby

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

