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Wszystko o konferencji
BEZPIECZNE OPAKOWANIA ŻYWNOSCI
15 lipca mija termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konferencji BEZPIECZNE OPAKOWANIA
ŻYWNOSCI organizowanej przez Polską Izbę Opakowań w dniu 26 września w ramach targów
żywności POLAGRA FOOD, POLAGRA TECH oraz Targów Opakowań Żywności PAKFOOD.
Ze względu na tematykę, konferencja została uznana przez organizatorów za wiodące wydarzenie
w/w targów. Stąd też niniejsze wydanie Newslettera poświęcone w całości temu wydarzeniu

Szczegółowy program konferencji oraz autorzy referatów (prezentacji)
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30
Otwarcie Konferencji. Prezentacja sponsorów
Referaty (prezentacje)
10:40

Trwałość żywności jako determinanta w projektowaniu opakowań
Dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, Katedra Opakowalnictwa Towarów, UEK

11:00

Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z
żywnością, na podstawie badań własnych
Dr inż. Monika Kaczmarczyk, kierownik Laboratorium COBRO – Instytutu Badawczego
Opakowań

11:20

Dobór właściwości opakowania pod kątem wymagań przechowywanej żywności
Mgr inż. Alicja Kaszuba, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

11:40

Nowoczesne technologie pakowania żywności – z doświadczeń firmy MULTIVAC
Mgr inż. Ryszard Kiernicki, dyr. Działu folii w firmie Multivac

12:10

Barierowość oraz szczelność opakowań produktów spożywczych
Mgr inż. Jacek Frydrych, Bogusław Zdanowski, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

12:30

Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w zapewnieniu bezpieczeństwa
żywności
Prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, dr. inż. Mariusz Tichoniuk, Katedra
Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, UEP

12:50

Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa opakowań przeznaczonych do
kontaktu z żywnością
Mgr inż. Katarzyna Samsonowska, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

13:10

Jakość i bezpieczeństwo produktu spożywczego w aspekcie techniki pakowania
oraz rodzaju materiału opakowaniowego i funkcjonalności opakowania
Janusz Olejnik, dyr. Generalny Merieux Nutri Sciences, Silliker Polska

13:40

Czy folie PLA mogą zastąpić folie PE? Zastosowania folii cienkich PLA 9 i 12 µm do
laminatów do pakowania żywności
Mgr inż. Marek Rosłon, Dyr. Generalny firmy PAKMAR

14:00

Sesja dyskusyjna. Zakończenie Konferencji

14:30

Lunch

Miejsce i termin Konferencji
Konferencja odbędzie się 26 września w Centrum Konferencyjnym Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Pawilon nr 15

Warunki uczestnictwa
Koszt uczestnictwa (w przypadku nadesłania zgłoszenia do 15 lipca) 120 zł (netto) od osoby. Druga
osoba korzysta z 50% zniżki.
Po tym terminie opłata wyniesie 200 zł (netto). Druga osoba korzysta z 50% zniżki.
Członkowie Polskiej Izby Opakowań bez względu na termin zgłoszenia wnoszą opłatę w kwocie 60 zł
(netto)

Dodatkowe bonusy
Uczestnicy Konferencji otrzymają bezpłatne karty wstępu na targi POLAGRA FOOD POLAGRA TECH
oraz PAKFOOD w dniach 25-27 września (ważne 3 dni), co umożliwi zapoznanie się z organizowanymi
w tym czasie targami.
Otrzymają katalog „Oferta branży opakowaniowej dla przemysłu spożywczego”
Otrzymają specjalne wydanie kwartalnika „Biuletyn Opakowaniowy”
Skorzystają z zaproszenia na wieczór branżowy (Gala). Liczba zaproszeń ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń uczestnictwa.

Zostań sponsorem Konferencji
występując w roli Partnera Wspierającego to wydarzenie
Koszt sponsoringu: 1500 zł netto.
Firmy sponsorujące Konferencję będą dysponować miejscem na prezentację materiałów
informacyjno-reklamowych (stoliki na wyłożenie materiałów, miejsce na baner, roll-upy i inne) oraz w
dniach 25,27 i 28 września na Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań.
Dodatkowo Sponsorzy będą wymienieni na portalu Polskiej Izby Opakowań w zakładce „firmy
wspierające Polską Izbę Opakowań” oraz w ciągu pół roku będą mogły zamieszczać swoje reklamy na
portalu: www.pakowanie.info (zakładka B2B)
Sponsorzy wezmą udział w konferencji (2 osoby) oraz z wieczorze branżowym
Możliwe dodatkowe bonusy dla sponsorów do uzgodnienia z Polską Izbą Opakowań.
Zainteresowanych sponsorowaniem Konferencji prosimy o stosowne deklaracje do 15 lipca 2017 r.

Kontakt:
biuro@pio.org.pl
info@pio.org.pl
tel. 22 651 83 94
Po zgłoszeniu uczestnictwa na załączonym formularzu oraz dokonaniu wpłaty Organizator prześle
aktualne informacje dotyczące konferencji oraz przekaże karty wstępu na teren MTP

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

