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Ruszamy w drogę do Gospodarki o Obiegu
Zamkniętym
Polska Izba Opakowań czynnie włącza się do działań
mających na celu stopniowe - na miarę możliwości dostosowywanie polskiej gospodarki do funkcjonowania
zgodnie z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
(GOZ). Zatem hasło: ruszamy w drogę do GOZ, będzie
przyświecać działalności Izby w najbliższych miesiącach i
latach.
Jednym z głównych celów GOZ jest ograniczenie zużycia
surowców ze źródeł nieodnawialnych poprzez maksymalne,
ponowne wykorzystanie tych surowców i materiałów
odzyskanych z produktów już wytworzonych. W tym
opakowań. Stąd zainteresowanie problematyką GOZ i
dlaczego nie tylko Europa z całą powagą traktuje ten temat
(problem), traktując GOZ jako wyzwanie XXI wieku.
czytaj dalej

IV KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ pod
patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii
Miło nam poinformować, że IV Kongres Przemysłu
Opakowań pt. "Transformacja przemysłu opakowań w
kierunku gospodarki obiegu zamkniętego" organizowany w
dniu 2 października 2018 został objęty honorowym
patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
więcej o Kongresie

Tektura falista – najnowsze technologie
To temat konferencji organizowanej przez magazyn Świat
Druku. Konferencja poświęcona najnowszym technologiom
produkcji tektury falistej oraz opakowaniom z tego
materiału zorganizowana będzie w dniach 14-15 czerwca w
Cenrum Konferencyjno-Hotelowym Delicjusz w Trzebawiu
k. Poznania.
Do Państwa dyspozycji będą liczni eksperci związani z
branżą tekturniczą i poligraficzną. Porozmawiamy m.in o
produkcji tektury, technologiach jej zadruku, urządzeniach i
rozwiązaniach do produkcji opakowań z tego materiału
oraz o coraz popularniejszej automatyzacji procesów
produkcyjnych.
więcej o Konferencji

Konferencja - Automatyzacja i systemy
pakujące w przemyśle
Przypominamy, że już 15 maja br. w Smardzewicach
odbędzie się XVII konferencja naukowo-techniczna
AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE.
Tematyka konferencji obejmuje:
 systemy ważące, dozujące w produkcji; systemy wizyjne;
systemy znakujące, RFID, systemy kontroli; certyfikacja
opakowań;
 systemy monitoringu maszyn i automatyzacja linii
produkcyjnej;
 automatyzacja
procesu produkcyjnego, systemy
napędowe;
 systemy pakujące, paletyzacja oraz systemy pakowania
zbiorczego.
Polska Izba Opakowań objęła patronat nad tym
wydarzeniem
więcej o konferencji

IV Kongres Przemysłu Opakowań,
a producenci żywności
Opakowania żywności stanowią ok. 65% rynku opakowań w
Polsce. Zaś producenci żywności wprowadzając na rynek
swoje produkty w opakowaniach ponoszą koszty
„zagospodarowywania”
wykorzystanych
opakowań,
traktowanych jako odpady opakowaniowe.
Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia wraz z
implementacją do polskiego prawa rozszerzonej
odpowiedzialności producenta opisanej w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie
odpadów. Rozszerzona odpowiedzialność producenta za
produkt, oznacza strategię ochrony środowiska, w ramach
której odpowiedzialność za produkt zostaje przedłużona do
końca życia produktu.
czytaj dalej

VII Międzynarodowa Konferencja Logistyka
Odzysku – Opakowania
Polska Izba Opakowań objęła patronat na d organizowaną
przez EKO-CYKL w dniach 12-13 czerwca Konferencją
Logistyka Odzysku – Opakowania
Celem Konferencji jest przedstawienie prawnych,
ekonomicznych i organizacyjnych aspektów domykania
pętli łańcucha dostaw oraz uwarunkowań gospodarki o
obiegu zamkniętym.
Pomoc dla przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązku
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w świetle
ostatnich zmian przepisów.
więcej o konferencji

Dla Członków PIO
Z Izbą na targach TAROPAK
Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Opakowań
podobnie jak w latach ubiegłych organizuje na targach
TAROPAK (1-4 października) zbiorową ekspozycję firm
zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań o łącznej
powierzchni wystawowej 240 m2. Ekspozycja zlokalizowana
zostanie w pawilonie 7A. Wszystkie stoiska narożne z
dostępem z dwóch stron.
Cena 1m2 zabudowanej i standardowo wyposażonej
powierzchni stoiska wynosi 430 zł (netto) + opłata
rejestracyjna 505 zł (netto). Dlaczego warto skorzystać z
oferty Izby? Wystarczy porównać katalogową cenę 1m2
powierzchni bez zabudowy i wyposażenia w układzie
narożnym, która wynosi 455 zł (netto) z ceną 1m2
zabudowanego i wyposażonego stoiska na zbiorowej
ekspozycji Izby, która wynosi 430 zł (netto).
Firmy zainteresowane tą ofertą prosimy o wstępną
rezerwację, zawierającą wielkość (powierzchnię) stoiska na
adres biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl.

Wielki katalog branży opakowań
Wpis w Katalogu to szansa na zaistnienie w przestrzeni
biznesowej, o czym świadczą doświadczenia z wydawanych
dotychczas przez Polską Izbę Opakowań katalogów i innych
publikacji promocyjnych.
Przypominamy, że dla członków Polskiej Izby Opakowań
podstawowy wpis jest bezpłatny.
Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu (do pobrania na
portalu www.pakowanie.info), zaznaczając wybraną formę
prezentacji (pakiet podstawowy lub rozszerzony) na
adres: info@pio.org.pl
Szczegóły oferty

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

