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12 września upływa termin nadsyłania zgłoszeń na Kongres 
IV Kongres Przemysłu Opakowań będzie ważnym forum dyskusyjnym o opakowaniach w gospodarce 
o obiegu zamkniętym. Pozostały jeszcze tylko 3 tygodnie na zgłoszenie udziału w tym wydarzeniu. 
Zapowiada się niezwykle interesujące spotkanie, o czym mogą świadczyć przytoczone niżej referaty.  
Agata Szczotka-Sarna (INTERSEROH) – o rozszerzonej odpowiedzialności producenta  
dr hab. Jacek Schindler (Uniwersytet Wrocławski) – o odzysku i recyklingu opakowań 
Fragmenty tych materiałów zamieszamy na stronie Kongresu 
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 400 zł (netto) od osoby. Każda dodatkowa osoba z tej samej 
firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto). Członkowie Polskiej Izby Opakowań płacą 150 zł 
(netto). Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu (dostępnym na stronie Kongresu) na adres 
biuro@pio.org.pl do dnia 12 września. 

strona Kongresu 
 

 
 
 

 
 

fot. PAKMAR Sp. z o.o.  

Polska w czołówce europejskiego rynku 
opakowań giętkich 
Według najnowszego raportu PCI Wood Mackenzie na 
temat europejskiego rynku opakowań elastycznych w 2017 
roku, Polska była najszybciej rozwijającym się rynkiem 
opakowań w Europie, notując wzrost w ciągu roku o ponad 
5%. 
Podczas gdy ogólny wzrost zapotrzebowania w Europie 
Zachodniej w 2017 r. nieznacznie spadł i wyniósł nieco 
poniżej 2 %, to popyt w Europie Wschodniej wzrósł do 3 %. 
W skali całej Europy popyt na opakowania elastyczne 
wzrósł w 2017 r. o 2,1 %. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Kolejni sponsorzy Kongresu  
Miło nam poinformować, że do grona Partnerów 
Wspierających IV Kongres Przemysłu Opakowań dołączyły 
dwie nowe firmy. Są to HURMAK Polska Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Papierników Polskich. Serdecznie 
dziękujemy za wsparcie. 

strona Kongresu 
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Polska Izba Opakowań na targach FachPack 
W dniach 25-27 września odbędą się w Norymberdze targi 
FachPack. Targi te cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców branży 
opakowań.  Również Polska Izba Opakowań od wielu lat 
uczestniczy w tym wydarzeniu. W tym roku na stoisku Izby 
(hala 6, stoisko 6-261) będzie można zapoznać się z ofertą 
dwóch firm członkowskich PIO: SANEX oraz J.S. HAMILTON. 
Serdecznie zapraszamy 

 

 
 
 

 
 
 

Packaging Innovations 2019 
Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations 
prezentują nowy layout. Nieszablonowe opakowania, 
etykiety, displaye i usługi. 7 stref tematycznych, a w nich 
specjalistyczne opakowania dla kilkunastu branż. 
Elastyczne, nowoczesne i funkcjonalne. Już od ponad 10 lat 
prezentowane na Targach Packaging Innovations produkty 
dopasowują się do wymogów każdej gałęzi przemysłu. 
Uzupełnieniem szerokiego wachlarza ofert są merytoryczne 
wykłady workShops i konferencje. Nasze spojrzenie na 
temat opakowań wychodzi poza przyjęte ramy! 
11. edycja Packaging Innovations odbędzie się 2-3 
kwietnia 2019 r. w EXPO XXI Warszawa. 
Wraz ze zmianą wizerunku na Targach Packaging 
Innovations wprowadzone zostały zmiany w układzie stoisk 
oraz stworzono nową ofertę wystawienniczą z bogatymi 
pakietami dla Wystawców. 
Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i uczestnictwa 
w najważniejszych targach opakowań w Europie 
Środkowej Packaging Innovations. 

Więcej na www.packaginginnovations.pl 
 

 
 
 

 
 
 

Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego 
Już 8 i 9 listopada w hotelu Haston we Wrocławiu odbędzie 
się XIV Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego. 
Organizatorem konferencji jest firma BMP, która w tym 
roku obchodzi jubileusz – 25-lecie działalności. Rolę 
Honorowego Gospodarza pełni Grupa Hasco. 
Jesienne sympozjum skierowane jest również do 
przedstawicieli branży kosmetycznej. W tym roku odbędzie 
się XIV edycja wydarzenia. 
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 to wydarzenie patronatem 

czytaj dalej 
 

 

http://www.sanex-lowce.pl/
https://hamilton.com.pl/
http://www.packaginginnovations.pl/
http://www.kierunekfarmacja.pl/konferencja,2074.html


Dla Członków PIO 

 
 

 

Ostania szansa na stoisko na targach 
TAROPAK 
Targi TAROPAK coraz bliżej. Jest jeszcze jednak szansa na 
skorzystanie z preferencyjnych warunków dla członków 
PIO. 
Polska Izba Opakowań podobnie jak w latach ubiegłych 
organizuje zbiorową ekspozycję firm zrzeszonych w Izbie, 
Ekspozycja zlokalizowana zostanie w pawilonie 7A. 
Wszystkie stoiska narożne z dostępem z dwóch stron. 
Standardowa powierzchnia stoiska: 12 m2 (inne 
powierzchnie po indywidualnym ustaleniu)  
Cena 1m2 zabudowanej i standardowo wyposażonej 
powierzchni stoiska wynosi 430 zł (netto) + opłata 
rejestracyjna 505 zł (netto).  
Firmy zainteresowane udziałem w tych targach prosimy o 
przesłanie stosownej informacji. na adres biuro@pio.org.pl 
lub info@pio.org.pl.  
Zachęcamy do skorzystania z oferty 

 
 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
 

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się 
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