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Ruszamy w drogę ku gospodarce o obiegu
zamkniętym (GOZ). Dołącz do nas
Taką informację kierować będzie przez najbliższe tygodnie
Polska Izba Opakowań, organizator Kongresu Przemysłu
Opakowań poświęconego transformacji przemysłu
opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (z
ang. circular economy)
Temat GOZ od ponad 2 lat jest obecnym w trakcie spotkań
i debat z udziałem polityków, ekonomistów, organizatorów
gospodarki,
przedstawicieli
świata
nauki
oraz
przedsiębiorców.
czytaj dalej

Weź udział w plebiscycie na tytuły:
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz
„Firma zasłużona dla Przemysłu Opakowań”
Przypominamy, iż z końcem miesiąca mija termin
zgłaszania kandydatów do tytułów Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań oraz Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań.
Tytuły te zostały ustanowione jako forma najwyższego
branżowego wyróżnienia dla osób i firm szczególnie
zasłużonych dla przemysłu opakowań.
Kandydatury do tytułu należy zgłaszać do 30 czerwca
każdego roku, pocztą lub mailem na adres Izby.
czytaj dalej

CosmeticBusiness Poland rośnie w siłę
Tegoroczne spotkanie branży dostawców dla przemysłu
kosmetycznego i detergentowego w Polsce powiększa
swoją powierzchnię wystawienniczą.
W dniach 26 i 27 września 2018 w Warszawskim Centrum
Wystawienniczym EXPO XXI odbędzie się trzecia edycja
targów CosmeticBusiness Poland. Podczas jedynych w
Polsce branżowych targów dostawców dla przemysłu
kosmetycznego, organizowanych po raz kolejny wspólnie z
HPCI – Home and Personal Care Ingredients Exhibition and
Conference, producenci kosmetyków i detergentów oraz
właściciele marek będą mogli zapoznać się z najnowszą
ofertą z zakresu projektowania, produkcji, opakowań i
usług dla branży kosmetycznej i detergentowej.
czytaj dalej

Ptak Warsaw Expo członkiem UFI
Komitet Wykonawczy największej na świecie organizacji
branży targowej - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu
Targowego, podjął decyzję o przyjęciu Ptak Warsaw Expo
do grona członków tej organizacji. Decyzja zapadła podczas
UFI European Conference 2018, która odbyła się w dniach
2-4 maja w Weronie, we Włoszech.
Przyjęcie Ptak Warsaw Expo do UFI poprzedził audyt
przeprowadzony przez wyspecjalizowanych ekspertów tej
organizacji, podczas III Edycji Międzynarodowych Targów
Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2018 w
terminie 27 lutego-1marca. Wydarzenie wpisało się na
stałe do kalendarza i jest cenionym miejscem spotkań
branży.
Warsaw Pack umocnił swoją międzynarodową pozycję
dzięki której powiększymy grono zagranicznych
wystawców i odwiedzających.
czytaj dalej

Zapowiedzi kongresowej debaty
Na program IV Kongresu Przemysłu Opakowań złoży się
ponad 20 referatów na temat relacji opakowania a GOZ.
Na
łamach
newslettera
uruchamiamy
kolumnę
„Zapowiedzi kongresowej debaty”, w której prezentować
będziemy fragmenty wybranych referatów.
Niżej fragment referatu Krzysztofa Hornickiego pt. „GOZ –
europejska wizja kontra polskie realia”.
W najbliższej przyszłości czeka nas wielka rewolucja
środowiskowa związana z wprowadzaniem w Europie
zupełnie nowej koncepcji gospodarczej - gospodarki o
obiegu zamkniętym (GOZ). Planowane wdrożenie pełnej
rozszerzonej odpowiedzialności producenta, określenie
bardzo wysokich poziomów recyklingu dla odpadów
opakowaniowych oraz systemowe przeciwdziałanie
marnotrawstwu żywności to tylko niektóre z unijnych
pomysłów, będących poważnymi wyzwaniami nie tylko dla
Polski, ale również dla krajów zachodnich - bardziej
świadomych swoich ekologicznych zobowiązań.
czytaj dalej

Tekturowa wkładka zamiast folii bąbelkowej
Wybrano zwycięzcę międzynarodowego konkursu na
projekt opakowania Better with Less – Design Challenge.
Zgłoszenia były bardzo wysokiej jakości, a zwycięski projekt
jurorzy uznali za wyjątkowo atrakcyjny, wszechstronny,
skalowalny i łatwy do wdrożenia.
Zwycięski projekt został zgłoszony w kategorii handlu
elektronicznego”. Jest to wkładka do pudełka z tektury
falistej, która umożliwia pakowanie produktów o różnych
rozmiarach bez użycia folii bąbelkowej. Ten elastyczny
produkt może być używany do pakowania różnych typów
towarów, zapewniając, że pozostaną w odpowiednim
miejscu opakowania podczas transportu.
czytaj dalej

Rada Programowa IV Kongresu Przemysłu
Opakowań
Nad jakością kongresowych referatów i prezentacji oraz
konstrukcją programu czuwać będzie Rada Programowa w
składzie: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak; Prof. dr hab.
Małgorzata Lisińska-Kuśnierz; Prof. dr hab. Andrzej
Korzeniowski; Prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło; Prof. dr
hab. inż. Stanisław Tkaczyk; Prof. dr hab. inż. Hanna
Żakowska; Dr hab. Jacek Schindler; Wacław Wasiak

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 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).
Firmy zainteresowane tą ofertą prosimy o wstępną
rezerwację, zawierającą wielkość (powierzchnię) stoiska na
adres biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl.
więcej o TAROPAK

50% zniżki dla członków PIO na udział w IV
Kongresie Przemysłu Opakowań
Przypominamy, że zgłaszając udział w Kongresie,
członkowie Polskiej Izby Opakowań korzystają z 50% zniżki.
Firmy członkowskie wnoszą opłatę 150 zł (netto) od osoby,
podczas gdy koszt udziału dla firm spoza grona Izby wynosi
300 zł (przy zgłoszeniu do 31 lipca).
Serdecznie zapraszamy
Więcej o Kongresie

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

