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Ekologiczny aspekt opakowań wytworzonych
z papieru
Na przestrzeni ostatnich lat dostrzeżono potrzebę poszukiwania
materiałów opakowaniowych i opakowań, które w jak
najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują na otoczenie.
Zjawisko to jest spowodowane wzrostem świadomości i
wrażliwości ludzi na kwestie środowiskowe, co sprawia, że nie
sprzeciwiają się oni nowo wprowadzanym regulacjom i
wymogom w zakresie ochrony otaczającego nas świata, lecz
chętnie je przyjmują i starają się stosować w praktyce. Na
podstawie rezultatów badania przeprowadzonego przez
Światową Organizację Opakowań (WPO) można stwierdzić, iż
nadal spory odsetek ludności świata rzadko wyraża
zaniepokojenie wpływem swoich nawyków konsumpcyjnych na
środowisko, ale nie brakuje też tych, którzy zwracają uwagę na
te z opakowań, które pomogą im urzeczywistnić tak popularne
dziś hasła o byciu pro-eko.
czytaj dalej

Targi ExpoOPAKOWANIA
Expo Silesia zaprasza na Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA,
które odbędą się w dniach 21 – 22 listopada 2017 roku w
sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia.
Targi ExpoOPAKOWANIA to nowa formuła wydarzenia
dedykowanego kluczowym technologiom produkcji i
pakowania. W jednym miejscu będzie można spotkać kadrę
zarządzającą firm związanych z produkcją, producentów
kompleksowych rozwiązań pakujących i etykietujących oraz
inwestorów i usługodawców.
Członkowie Izby korzystają z preferencyjnych warunków
czytaj dalej

Ludwik nagrodzony
Miętowy płyn do mycia naczyń „Ludwik” został laureatem VII
edycji organizowanego przez miesięcznik Hurt & Detal Konkursu
„Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” w kategorii środki
do mycia naczyń.
Serdecznie gratulujemy
Zanana przede wszystkim jako właściciel marki „Ludwik” Grupa
INCO jest również producentem opakowań z tworzyw
sztucznych oraz członkiem Polskiej Izby Opakowań.

Żywność zanieczyszczona olejami mineralnymi –
zalecenia dotyczące ich ograniczenia
ANSES – francuska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia,
Żywności, Środowiska i Pracy, po niepokojących doniesieniach
dotyczących obecności olejów mineralnych w żywności,
przeprowadziła ekspertyzę za temat zagrożeń związanych z ich
migracją z opakowań do produktów żywnościowych
czytaj dalej

Patronat Izby nad konferencją BMP
W dniach 14-15 listopada 2017 w Hotelu Binkowski w Kielcach
odbędzie się zorganizowana przez BMP, wydawcę magazynu
„Kierunek Spożywczy” oraz portalu branżowego
kierunekspozywczy.pl IV Konferencja Naukowo-Techniczna
Bezpieczny Produkt Spożywczy.
Cele konferencji to prezentacja problematyki dotyczącej
nowoczesnych technologii w zakresie czystości produkcji w
zakładzie spożywczym, znakowania produktów, opakowań oraz
urządzeń stosowanych w procesie produkcji i pakowania
żywności.
Polska Izba Opakowań objęła patronat merytoryczny nad tym
wydarzeniem.
więcej o konferencji

BEZPIECZNE OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI
Przypominamy, że 15 lipca mija termin nadsyłania zgłoszeń do
udziału na preferencyjnych warunkach w Konferencji
BEZPIECZNE OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI organizowanej przez
Polską Izbę Opakowań w dniu 26 września w ramach targów
żywności POLAGRA FOOD, POLAGRA TECH oraz Targów
Opakowań Żywności PAKFOOD.
Koszt udziału osoby zgłoszonej do 15 lipca to tylko 120 zł, po
tym terminie koszt wyniesie 200 zł/os (netto)
Szczegółowy program, warunki uczestnictwa oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne są na stronie Izby
więcej o konferencji

INPRODMASH & UPAKOVKA
Firma „ACO International Ltd” z Kijowa zaprasza na targi
INPRODMASH & UPAKOVKA (12-14 września 2017,
Międzynarodowe Centrum Wystawowe w Kijowie.
Tematyka targów (wystawy): Przetwórstwo żywności i
opakowania”
1 m2 wyposażonego stoiska 140 euro
Kontakt: Elena Krivonos, mail: expo@exponews.kiev.ue
Więcej: www.inprodmash.ua; www.upakovka.ua

Zamów katalog
Jest jeszcze możliwość ostatnich zgłoszeń do Katalogu ofert
branży opakowaniowej dla przemysłu spożywczego.
Katalog ukaże się w wersji drukowanej we wrześniu, a jego
internetowa wersja zostanie zamieszczona na portalu Izby
pakowanie.info
Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza
katalogu mogą przesyłać zamówienia na adres info@pio.org.pl

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?
DLA CZŁONKÓW
Specjalna oferta na targach ExpoOPAKOWANIA
Organizator targów ExpoOPAKOWANIA przygotował dla
członków Polskiej Izby Opakowań specjalną ofertę udziału w
tym wydarzeniu, w ramach której oferuje wystawiającym się na
tych targach powierzchnię niezabudowaną pod stoisko z ok.
50% rabatem w stosunku do obowiązujących w formularzu cen.
Szczegóły oferty dla członków PIO

Bezpłatna reklama w newsletterze
Zapraszamy wszystkie firmy członkowskie do korzystania z
newslettera i portalu Izby pakowanie.info jako formy dotarcia
ze swoją ofertą do szerokiej bazy odbiorców. Zachęcamy do
bezpłatnego zamieszczania w newsletterze banerów
reklamowych oraz krótkich tekstów (z odnośnikiem do pełnego
tekstu na stronie portalu lub stronie firmy), a także do
publikowania artykułów na portalu Izby. Szczegóły techniczne w
biurze Izby: biuro@pio.org.pl

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

