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Innowacje w sektorze opakowań na mleko 
Pokolenie millennialsów wciąż poszukuje nowych produktów, 
które są zdrowe i naturalne. Jedną z często wybieranych przez 
nich opcji są produkty mleczne. Ostatnie badania wskazują, że 
zarówno produkty o niskiej, jak i wysokiej zawartości tłuszczu, 
oferują korzyści zdrowotne, począwszy od walki z cukrzycą, 
poprzez wzmocnienie kości i poprawę pamięć, aż do ogólnego 
polepszenia zdrowia psychicznego konsumenta. 
Rosnąca popularność mleka jest zjawiskiem globalnym. Zgodnie 
z raportem Global Packaging Trends Report 2017, szacuje się, że 
w Chinach do roku 2020 sprzedaż zwykłego jogurtu wzrośnie o 
26%, natomiast w  Indiach o 16%. Raport  stworzony został 
przez Euromonitor International na zlecenie  czołowych 
stowarzyszeń z sektora opakowalnictwa (PPMI, APPMA, UCIMA, 
PPMA). 

czytaj dalej 

 

 

Konferencja Środowiskowa Interseroh w tym 
roku pod hasłem Zero Waste 
W dniach 13-15 września 2017 roku w Hotelu "Słoneczny Zdrój" 
w Busku - Zdroju odbędzie się V Konferencja Środowiskowa 
organizowana przez Interseroh. Konferencja to coroczne 
spotkanie liderów branży, prelekcje i panele dyskusyjne na 
temat gospodarki obiegu zamkniętego, zmian prawnych w 
systemie gospodarowania odpadami i innowacji na rynku 
odpadów w Polsce. Patronami konferencji są: Polska Izba 
Opakowań oraz COBRO - Instytut Badawczy Opakowań. 

więcej o konferencji 
 

 

 

O-I i Rocker Spirits wprowadzają na rynek 
butelkę, która “wymiata”   
Szkło jest idealnym materiałem do tworzenia kultowych 
opakowań, umożliwiając najlepszym markom wyróżnienie się 
wśród konkurencyjnych produktów.  
Kierując się unikalną wizją marki, Rocker Spirits, mikro-gorzelnia 
z siedzibą w Littleton w stanie Kolorado, postanowiła rozpocząć 
współpracę z O-I, aby stworzyć butelkę, która "wymiata", 
dosłownie i w przenośni.  
Projekt bazuje na zabytkowej puszce oleju z lat 30. XX w., która 
dzięki swojemu pochyleniu ułatwiała nalewanie. Do stworzenia 
tego szklanego produktu wykorzystano najlepsze materiały, 
oddając przy tym ponadczasowy styl retro, a także industrialny 
charakter kojarzony z marką.  

czytaj dalej 
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expoOpakowania 
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 
zaprasza w dniach 21 – 22 listopada 2017 na pierwszą edycję 
Targów Opakowań ExpoOPAKOWANIA. 
Targi ExpoOPAKOWANIA to wydarzenie dedykowane 
kluczowym technologiom i rozwiązaniom w dziedzinie 
pakowania oraz materiałów opakowaniowych. Stwarzają one 
doskonałą okazję do przedstawienia nowoczesnych produktów, 
a także zapoznania się z tematyką branży opakowań 
papierowych, metalowych, szklanych, kompozytowych i z 
tworzyw sztucznych. W ramach targów zaprezentują się firmy 
demonstrujące maszyny i urządzenia przeznaczone między 
innymi do produkcji opakowań, pakowania, etykietowania, 
sortowania, a także kompletne linie produkcyjne.  Będą im 
towarzyszyć firmy oferujące rozwiązania i usługi logistyczne, 
poligraficzne oraz recyklingu. Wśród wystawców nie zabraknie 
instytucji, organizacji i wydawnictw specjalistycznych 
zajmujących się szeroko rozumianą tematyką opakowań.  

więcej o expoOpakowania 
 

 

 

 

Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging 
Innovations - strzał w dziesiątkę! 
Opakowania przybierają przeróżne kształty, emitują zapachy, 
pełnią funkcje ochronne. Sok z mango, opakowany w 
papierowy karton w kształcie tego owocu? Flakon perfum, 
zmieniający kolor pod wpływem natężenia światła? Dla 
producentów opakowań i etykiet nie ma dziś żadnych 
technologicznych ograniczeń. Branża rozwija się niezwykle 
dynamicznie, a bez wątpienia swój ważny udział mają w tym 
Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations w 
Warszawie. W ciągu dekady odwiedziło je 30 tys. specjalistów z 
27 krajów, którzy byli świadkami 500 branżowych innowacji. Nic 
dziwnego, że stały się najważniejszym spotkaniem 
producentów opakowań i etykiet w Europie Środkowej i 
Wschodniej. 10-ta, jubileuszowa edycja Targów odbędzie się w 
dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w EXPO XXI Warszawa. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności  
Serdecznie zapraszamy na IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności 
na temat: "Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w 
biznesie", który odbędzie się 11 października 2017 r. w Centrum 
Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w 
Warszawie. 
Kongres stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, 
dostępu do rynku, globalnej logistyki, zależności i kooperacji 
między wielonarodowymi i małymi producentami, standardów 
prywatnych i publicznych oraz zrównoważonego rozwoju..  

więcej o Kongresie 
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BEZPIECZNE OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI  
26 września w Poznaniu w trakcie targów opakowań żywności 
PAKFOOD oraz żywności POLAGRA FOOD, Polska Izba 
Opakowań organizuje konferencje Bezpieczne opakowania 
żywności - Wpływ opakowań na trwałość i jakość produktu. 
Tematyka konferencji jest ukierunkowana na zagadnienia 
doboru opakowań do żywności mając na uwadze jej 
bezpieczeństwo rozumiane jako zachowanie walorów 
konsumpcyjnych. Omówione zostaną wymagania jakim 
powinny odpowiadać opakowania, na co zwracać uwagę 
zamawiając opakowanie z punktu widzenia tak rozumianego 
bezpieczeństwa żywności. 
Szczegółowy program, warunki uczestnictwa oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są na portalu Izby pakowanie.info. 
Partnerami Konferencji są firmy Polfol, etykiety.pl oraz TFP.  
 

więcej o konferencji 
 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 
DLA CZŁONKÓW  

 

 

Bezpłatny wpis w Wielkim katalogu 
Polska Izba Opakowań przystąpiła do opracowania i wydania 
"Wielkiego katalogu firm branży opakowaniowej".  
Informator stanowił będzie podstawę do opracowania bazy 
danych o przemyśle opakowań w Polsce. Katalog ma na celu 
prezentację oferty przedsiębiorstw szeroko rozumianego 
sektora opakowaniowego. 
Przypominamy, że 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 

 

 
 

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się 
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