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Zrównoważone opakowanie - co to jest?
Opakowania pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim to dzięki
nim
możliwe
jest
dostarczanie
bezpiecznych
i
charakteryzujących się odpowiednią jakością produktów.
Stanowią również doskonałe narzędzie marketingowe, za
pomocą którego przedsiębiorcy mogą oddziaływać na
konsumenta. Jednakże warto pamiętać, że po wykorzystaniu
produktu opakowanie staje się często bezużytecznym
odpadem i może mieć negatywny wpływ na środowisko
naturalne, a także na społeczeństwo. Dlatego istotnym jest
projektowanie opakowań, które w całym swoim cyklu życia
będą wpisywać się w założenia ekonomii zrównoważonego
rozwoju.
Stąd w ostatnim czasie pojawiło się pojęcie zrównoważonego
opakowania odpowiadającego na wymagania i warunki
zrównoważonego rozwoju.
czytaj dalej

Prezydent podpisał tzw. pakiet odpadowy
Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet odpadowy, czyli
nowele dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony
Środowiska. Cel ustaw to uszczelnienie systemu oraz
eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.
Nowela ustawy o odpadach wprowadza m.in. kaucję gwarancję finansową, którą płacić będą firmy zajmujące się
gospodarką odpadową. Mechanizm ten ma zabezpieczyć
samorządy przed porzucaniem odpadów. Jeśli nawet do tego
dojdzie, gminy będą miały środki na unieszkodliwienie,
zagospodarowania takich śmieci.
Nowela wprowadza ponadto obowiązkowy monitoring na
wysypiskach, czy zasadę, że na wysypiskach nie będzie można
składować śmieci dłużej niż rok (obecnie jest to do trzech lat).
czytaj dalej

Ministerstwo Środowiska Patronem
Honorowym IV Kongresu Przemysłu
Opakowań
Miło nam poinformować, że IV Kongres Przemysłu Opakowań
pt. "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym" organizowany w dniu 2
października 2018 został objęty honorowym patronatem
Ministerstwa Środowiska.

PAW DRUK i PAPYRUS sponsorami
kongresowej monografii
Podczas tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań pt.
"Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym" (2 października), podobnie jak w
poprzednich edycjach, uczestnicy obrad otrzymają
kongresową monografię czyli książkowe wydanie wszystkich
referatów zgłoszonych i prezentowanych podczas obrad.
Niezmiernie miło nam poinformować, że w tym roku
kongresową monografię objęły swoim wsparciem dwie firmy:
PAW DRUK oraz PAPYRUS. Serdecznie dziękujemy
Na portalu Izby przedstawiamy krótkie informacje o
sponsorach kongresowej monografii
czytaj dalej

V Konferencja Naukowo-Techniczna
Bezpieczny Produkt Spożywczy
W dniach 8-9 listopada w hotelu Zamek Gniew odbędzie się
V Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczny Produkt
Spożywczy.
Podczas dwudniowego wydarzenia rozmawiać będziemy o
nowoczesnych technologiach oraz urządzeniach, które
stosowane są po to, by zachować czystość produkcji w
zakładach spożywczych. Poruszane będą także tematy
znakowania produktów i opakowań oraz problemy, które
można napotkać w procesie produkcji i pakowania żywności.
Honorowym Gospodarzem tegorocznej edycji jest Grupa
Polmlek. Drugiego dnia konferencji odbędzie się wycieczka
techniczna do zakładu gospodarza w Grudziądzu.
Polska Izba Opakowań objęła Patronat Merytoryczny nad tym
wydarzeniem.
Więcej o Konferencji

Nowe publikacje nakładem Polskiej Izby
Opakowań
Już wkrótce, z okazji Dnia Opakowań (15 września), Targów
TAROPAK (1-4 października) oraz IV Kongresu Przemysłu
Opakowań ukażą się 2 nowe publikacje Polskiej Izby
Opakowań.
Pierwsza to monografia pt. Transformacja przemysłu
opakowań w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
zawierająca materiały IV Kongresu Przemysłu Opakowań.
Druga o charakterze promocyjnym, to informator o firmach
opakowaniowych zatytułowany: Firmy opakowaniowe, które
warto poznać i skorzystać z ich oferty. W publikacji tej 60 firm
zaprezentuje swoje rynkowe oferty. Informator będzie
wydany w dwóch językach: polskim i angielskim, bowiem
upowszechniany będzie także na rynkach zagranicznych.
czytaj dalej

Dla Członków PIO

Obchody Dnia Przedsiębiorcy
Uprzejmie przypominamy o organizowanych przez KIG w
dniu 20 września uroczystych obchodach Dnia
Przedsiębiorcy.
Serdecznie zachęcając do udziału w tym wydarzeniu, poniżej
prezentujemy list Pan Wojciecha Pawlikowskiego,
przedstawiciela Polskiej Izby Opakowań w Komitecie ds.
Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy KIG.
Szanowni Państwo!
Z ramienia Polskiej Izby Opakowań mam zaszczyt
reprezentować Izbę w Komitecie ds. Kreowania Wizerunku
Polskiego Przedsiębiorcy Krajowej Izby Gospodarczej. W dniu
21 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w
Warszawie odbyło się kolejne spotkanie członków Komitetu
współdzielone z Prezydium KIG. Głównym tematem obrad
były symboliczne, trzecie obchody Dnia Przedsiębiorcy
ustanowione Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9
czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca
Dniem Przedsiębiorcy („Uznając znaczenie działalności
przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i
społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia
dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni
się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o
procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości”).
Czytaj dalej

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

