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Jak opakowania wpływają na współczesny
handel?
Sztuka pakowania i wymyślania opakowań rozwija się niemalże
równolegle z rozwojem handlu, a kreatywność w dziedzinie
opakowań, często w równym stopniu co receptury czy
innowacje, stoi za sukcesami konkretnych produktów i marek.
To właśnie unikalny kształt butelek zadecydował o sukcesie
Coca-Coli na rynku, podobnie było z tubami Pringles, kubełkami
KFC, czy puszkami Campbell’s, które stały się nawet ikoną
popkultury. Z lekcji tych marek może korzystać każdy, kto dziś
odpowiada za sprzedaż i chce, żeby jego produkty zdobyły
wiernych klientów.
czytaj dalej

Izba na Riga Food
W dniach 6-9 września w Rydze (Łotwa) odbędą się targi RIGA
FOOD, na których swoje zbiorowe stoisko będzie miała również
Polska Izba Opakowań. Na zbiorowej ekspozycji swoją ofertę
zaprezentują firmy: SOLPLAST Packaging, POMONA Company,
JOPPOL oraz FANO.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Izby (nr D1) oraz
mieszczącego się obok stoiska firmy RADPAK (nr C2)

Mini-Akademia Zarządzania Barwą
Wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o., wydawca miesięcznika
„Świat DRUKU” organizuje w ramach Akademii Wiedzy podczas
FestiwaluDruku.pl, w dniach 13-14 września br., kolejną,
czwartą już edycję warsztatów:
„Mini-Akademia Zarządzania Barwą. Tajniki poprawnego
odwzorowania barw na ekranie i w druku”.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane procesy
zarządzania barwą w praktyce, m.in. kalibracja monitora, praca
ze
spektrofotometrem,
użytkowanie
nowoczesnych
oprogramowań dedykowanych CM i tworzenie proofa
cyfrowego. Uczestnicy warsztatów będą mogli spotkać się z
ekspertami w dziedzinie Color Managementu i uzyskać
odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz pogłębić wiedzę w
zakresie standaryzacji, kontroli powtarzalności odbitek
drukarskich, a także dostępności nowych rozwiązań.
szczegóły warsztatów

Izba Patronem Merytorycznym „9 Kongresu
Przemysłu Farmaceutycznego”
W dniach 7-9 września, wydawnictwo FARMACOM organizuje 9.
Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Polska Izba
Opakowań jest Patronem Merytorycznym tego wydarzenia.
Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego jest corocznym,
międzynarodowym spotkaniem branży farmaceutycznej,
organizowanym przez Wydawnictwo Farmacom – wydawcę
kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”. Kongres
skierowany jest do producentów leków, dostawców surowców,
maszyn, urządzeń laboratoryjnych, opakowań oraz rozwiązań
stosowanych w branży farmaceutycznej. Uczestnictwo w
naszych Kongresach, to nie tylko udział w seminariach
prowadzonych przez ekspertów z branży, ale również możliwość
odwiedzenia stoisk wystawienniczych wiodących dostawców
rozwiązań dla branży farmaceutycznej, a także wymiany
doświadczeń i opinii.
więcej o kongresie

Georg UTZ - Czy palety plastikowe są
rzeczywiście drogie?
Czy paleta drewniana jest rzeczywiście tańsza w użyciu od palet
plastikowych? Jakie są zalety palet z tworzywa sztucznego? Czy
długość „życia” palety jest proporcjonalna do jej ceny? Te
pytania zadaje sobie prawdopodobnie wielu menedżerów
firm, w których na co dzień używa się palet. W pierwszej chwili
zakup plastikowych produktów stereotypowo kojarzy się z
wyższą ceną i co za tym idzie - bardziej kosztowną inwestycją.
Jednak czy w dłuższej perspektywie użytkowania naprawdę tak
jest?
czytaj dalej

ENTRO Holdings – Jak przyspieszyć produkcję
Zbyt wolna praca maszyn spowodowana jest często ładunkiem
elektrostatycznym.
Elektryczność
statyczna
obniża
bezpieczeństwo pracy, grozi pożarem lub wybuchem.
Meech International dostarcza rozwiązania ulepszające procesy
produkcyjne i zwiększające rentowność. Meech International
proponuje proste i efektywne systemy sprzężenia zwrotnego
serii Meech IPS, wykrywające i natychmiast usuwające ładunki
elektrostatyczne.
Nasi klienci to m.in.: Danone, Coca Cola, Mlekpol, VanPur i
wielu innych.
Zachęcamy do kontaktu: www.entro.com.pl, tel. 22 642 23
74,biuro@entro.com.pl – jesteśmy profesjonalnym, wyłącznym
dystrybutorem urządzeń firmy MEECH INTERNATIONAL w
Polsce.

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
Spotkanie z przedstawicielami Biura Współpracy
Gospodarczo-Kulturalnej Tajlandii w Polsce.
W dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Izby gościła delegacja Biura
Współpracy Gospodarczo-Kulturalnej Tajlandii w osobach:
Phillip Wen-Cheng Chen, dyrektor działu gospodarczego oraz
Joann Chen, I-szy sekretarz handlowy w departamencie
ekonomicznym.
W trakcie spotkania zapoznano się z ofertą handlową firm
tajwańskich oraz z programem wizyty grupy przedsiębiorców z
Tajlandii w Polsce (9 październik 2017). Omówiono także
projekt misji gospodarczej, organizowanej przez Polską Izbę
Opakowań na targi TAIPEI PACK (27-30 czerwca 2018 r.). Ze
strony Izby w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Wacław Wasiak
oraz Z-ca dyrektora Biura Beata Pyś-Skrońska.

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

