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Będą nie tylko chronić, ale też konserwować,
czyli o trendach w opakowaniach do żywności
Opakowanie żywności musi spełniać kilka podstawowych
funkcji. Dotąd koncentrowano się głównie na doskonaleniu
wytwarzania opakowań o statycznych funkcjach ochronnych.
W przyszłości w większym stopniu znajdą zastosowanie
np. opakowania antymikrobiologiczne, które pozwolą na
ograniczenie użycia tradycyjnych konserwantów żywności.
Jakie inne ciekawe rozwiązania wkroczą na rynek
opakowaniowy?
czytaj dalej

Nagrody i wyróżnienia dla uczelni i laboratoriów
badawczych z okazji Dnia Opakowań
Kierownictwo Polskiej Izby Opakowań z okazji Dnia Opakowań
wyróżniło dyplomami uznania jednostki organizacyjne uczelni
oraz pozauczelniane laboratoria i instytuty badawcze za
badania na rzecz przemysłu i rynku opakowań.
Dyplomy przyznano w dwóch kategoriach:
 za osiągnięcia badawcze oraz kształcenie kadr dla
przemysłu opakowań nagrodzono:
 za zasługi w dziedzinie badań bezpieczeństwa
opakowań
czytaj dalej

Patronat Izby nad Jesiennym Sympozjum
Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego
Już 18-19 października 2017 r. w hotelu Windsor w Jachrance
odbędzie się Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego
i Kosmetycznego.
Organizatorem konferencji jest firma BMP. Rolę Honorowych
Gospodarzy
pełnią
ANPHARM
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne S.A. i Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK
Furmanek sp.j.
W programie jesiennej konferencji nie zabraknie ciekawych
referatów praktyków z branży, debaty specjalistów,
warsztatów, wystawy stoisk oraz wycieczki technicznej do
zakładów produkcyjnych Honorowych Gospodarzy.
Polska Izba Opakowań objęła Patronat Merytoryczny nad tą
Konferencją
szczegóły konferencji

Nowy prezes firmy Beskid Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 czerwca 2017 roku
nastąpiła zmiana w zarządzie firmy Beskid Sp. z o.o. z siedzibą
w Bielsku-Białej
W miejsce prezesa Jana Szybalskiego, który odszedł na
emeryturę nowym prezesem Spółki został Pan Marcin Michnej.

Polska Izba Opakowań na targach PAKFOOD
W dniach 25-28 września w Poznaniu odbędzie się kolejna
edycja Targów PAKFOOD.
Tradycyjnie już podczas targów Polska Izba Opakowań
organizuje wspólną ekspozycję. W tym roku na zbiorowym
stoisku Izby swoją ofertę zaprezentują firmy: SOLPLAST
(stoisko 67), PACKPROFIL (stoisko 68), KLAR GLASS (stoisko
69), PAKMAR (stoisko 70), FUTAMURA (stoisko 71), POMONA
(stoisko 73) oraz EUROPAL (stoisko 74).
Zapraszamy również do odwiedzenia Salonu Promocji Izby
(stoisko 41) gdzie zaprezentują się m.in. firmy ARTBOX,
ENTRO Holdings i NOWEKO,

Konferencja „BIOPOLYMERS AND BIOMATERIALS
FOR PACKAGING AND GOODS”
Politechnika Łódzka i Polska Platforma Technologiczna
Biogospodarki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w
konferencji pt. BIOPOLYMERS AND BIOMATERIALS FOR
PACKAGING AND GOODS”, która odbędzie się 12 października
2017 roku w Łodzi. Konferencja organizowana jest w ramach
projektu SUPERBIO, którego Politechnika Łódzka i Polska
Platforma Technologiczna Biogospodarki są partnerami.
Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw działających w obszarze biogospodarki, które
chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami z różnych
krajów europejskich poprzez utworzenie tzw. łańcucha
wartości.
więcej o konferencji

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, Coffee
Service oraz TFP.
więcej o konferencji

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?
DLA CZŁONKÓW
Jubilaci Polskiej Izby Opakowań
W tym roku 20-lecie członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań
świętują firmy: KARTONEX Sp. z o.o. (Krasnystaw) oraz PLAST
SERVICE PACK Konrad Rumiński (Kolonia Warszawska).
15-letnimi jubilatami są firmy: CAN-PACK S.A. (Kraków); Coffee
Service Sp. z o.o. (Warszawa); ENTRO Holdings Sp. z o.o.
(Warszawa); ELA Wyrób Folii i Opakowań (Celestynów);
EUROBOX Polska Sp. z o.o. (Przesiadłów); TEKPUD Sp. z o.o.
(Jasło).
Z tej okazji Kierownictwo Izby wyróżniło w/w firmy
okolicznościowymi jubileuszowymi certyfikatami, zawierającymi
podziękowanie za dotychczasowe członkostwo w Izbie oraz za
zasługi dla rozwoju przemysłu i rynku opakowań.

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

