nr 10/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

Bezpieczne opakowania żywności
Jakie wymagania winno spełniać bezpieczne opakowanie
żywności?
Przede wszystkim ma zapewnić pełną ochronę zapakowanej
żywności przed czynnikami zewnętrznymi jak: wilgoć,
temperatura, promieniowanie. Musi być szczelne, odporne na
uszkodzenia pod wpływem czynników mechanicznych. To
zaledwie pierwsze zadanie i funkcja bezpiecznego opakowania
żywności.
czytaj dalej

Izba na targach PAKFOOD
Organizowane przez MTP targi opakowań do żywności
PAKFOOD, a także targi żywności POLAGRA FOOD i POLAGRA
TECH stanowią dobrą okazję do zaprezentowania oferty
krajowego przemysłu opakowań.
Na zbiorowej ekspozycji Izby zostało jeszcze ostanie wolne
stoisko o powierzchni 6 lub 9 m2. Koszt zabudowanego i
wyposażonego stoiska to 400 zł/m2. Firmy zainteresowane
prosimy o kontakt z biurem Izby.
Prezentowaniu ofert służą także różnorodne wydarzenia
promocyjne, marketingowe i edukacyjne organizowane przez
Izbę podczas tych targów.
Również w tym roku, Polska Izba Opakowań przygotowała
interesujący program przedsięwzięć wzbogacających program
targów PAKFOOD i POLAGRA.
czytaj dalej

FestiwalDruku.pl
W dniach 13-14 września br. w hali nr I EXPO XXI Warszawa
zaprezentują się dostawcy mediów i maszyn dla branży reklamy
i poligrafii. Podobnie jak w ubiegłym roku, targom towarzyszyć
będą liczne wydarzenia dodatkowe: konferencje, warsztaty,
pokazy, szkolenia oraz konkursy branżowe.
FestiwalDruku.pl odbędzie się w EXPO XXI w Warszawie, 13-14
września 2017 r. Równolegle odbywają się targi
FestiwalMarketingu.pl.
czytaj dalej

Znamy datę targów PACKAGING INNOVATIONS
10-ta jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów
Opakowań – Packaging Innovations z pewnością zaskoczy
Zwiedzających wyjątkowo bogatym programem. Ponad 200
Wystawców z całej Europy, innowacyjne opakowania dla każdej
branży, liczne wykłady i konferencje oraz konkurs „Strefa
Studenta” – to powody, dla których warto odwiedzić EXPO XXI
Warszawa 17-18 kwietnia 2018 r.
Więcej na: www.packaginginnovations.pl

Absorber cieczy Pad Protect CO2 – nowym
patentem firmy POMONA Company
„Innowacyjna firma opakowaniowa Pomona Company po
przyznaniu patentu w Polsce na absorber cieczy Pad Protect
CO2, zgłosiła to rozwiązanie do Genewy o przyznanie patentu
światowego.
Jest to rewolucyjne rozwiązanie uzupełniające biostatyczny
dwutlenek węgla wewnątrz opakowania ze świeżą żywnością”

Wielki Katalog Branży Opakowaniowej
To roboczy tytuł informatora o działających w Polsce firma
branży opakowań. Informator stanowił będzie podstawę do
opracowania bazy danych o przemyśle opakowań w Polsce.
Polska Izba Opakowań przystąpiła do opracowania i wydania
"Wielkiego katalogu firm branży opakowaniowej"
Katalog ma na celu prezentację oferty przedsiębiorstw szeroko
rozumianego sektora opakowaniowego. W Polsce jest
kilkanaście tysięcy firm zajmujących się produkcją opakowań,
maszyn i linii pakujących, dystrybucją i dostarczaniem
materiałów opakowaniowych oraz produktów i urządzeń do
produkcji opakowań.
Katalog będzie wydany w wersji dwujęzycznej polskiej i
angielskiej.
czytaj dalej

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.
Partnerem Konferencji została firma Polfol. Serdecznie
dziękujemy
więcej o konferencji

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?
DLA CZŁONKÓW
Bezpłatny wpis w Wielkim katalogu
W ramach członkowstwa, wszystkie firmy zrzeszone w Polskiej
Izbie Opakowań mają możliwość zamieszczenia bezpłatnie
podstawowego wpisu o swojej firmie obejmującego nazwę
firmy, logo, dane teleadresowe oraz wpis w języku polskim i
angielskim
Szczegóły oferty dla członków PIO

Ruszyła bezpłatna rejestracja na
FestiwalDruku.pl
Ruszyła rejestracja dla zwiedzających wrześniowe targi
FestiwalDruku.pl. Rejestracja jest bezpłatna dla przedstawicieli
branży, jako kod zaproszenia należy podać w formularzu hasło:
PIO

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

