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IV Kongres Przemysłu Opakowań
Polska Izba Opakowań, organizator IV Kongresu Przemysłu
Opakowań uprzejmie przypomina, że w dniu 27 września
upływa termin nadsyłania zgłoszeń udziału w tym
wydarzeniu. Ze względów organizacyjnych późniejsze
zgłoszenia przyjmowane będą wyłączne w wersji
papierowej na stoisku Izby podczas targów TAROPAK (MTP,
pawilon 7A, stoisko 17)
Koszt uczestnictwa wynosi 400 zł netto. Kolejne osoby z tej
samej firmy wnoszą opłatę w wysokości 200 zł netto.
więcej o Kongresie

Władze Węgier planują zakazać plastikowych
torebek
Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie od 2021 roku
zakazu używania plastikowych torebek – poinformowała
prasa węgierska. Wcześniej mają wejść w życie przepisy
zmniejszające ich liczbę.
Pod koniec września ma zostać przedstawiony projekt
zmiany przepisów, która - zdaniem ministerstwa ds.
innowacji i technologii - spowoduje znaczny spadek liczby
plastikowych torebek w obrocie.
Można się spodziewać wzrostu ceny bardzo lekkich
torebek, zrywanych w sklepach z rulonu, oraz nieco
większych pasiastych torebek z uszami.
czytaj dalej

Seminarium "Ocena cyklu życia produktu z
uwzględnieniem opakowań"
W imieniu organizatorów: COBRO – Instytut Badawczy
Opakowań oraz Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
serdecznie zapraszam do udziału w seminarium naukowo praktycznym:
Ocena
cyklu
życia
produktu
z
uwzględnieniem opakowań, które odbędzie się w dniu
8 października 2018 r. w COBRO - Instytucie Badawczym
Opakowań, ul. Konstancińska 11, Warszawa.
Seminarium
organizowane
jest
we
współpracy
ze Stowarzyszeniem KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000.
czytaj dalej

Bezpłatne seminarium
HR A ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
Zapraszamy na bezpłatne seminarium na temat „HR A
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI” organizowane
przez Instytut Badań Edukacyjnych dla pracodawców oraz
instytucji branżowych, które odbędzie się w dniu 23
października 2018 r. w Warszawie.
ZSK czyli Zintegrowany System Kwalifikacji to rozwiązanie
systemowe, które ma na celu podniesienie poziomu
kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie,
uporządkowanie i zebranie wszystkich poszukiwanych na
rynku pracy kwalifikacji w jednym, powszechnie
dostępnym rejestrze.
czytaj dalej

Nowa strefa na targach Warsaw Pack
Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym
automatyzacji i robotyzacji na produkcję? Jak efektywnie
wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie? Czy możemy
się już pochwalić sukcesami w tej dziedzinie?
Na te i inne zagadnienia poszukamy odpowiedzi podczas
wydarzeń towarzyszących Targom ExpoOPAKOWANIA, a
będą to m.in.:
 Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na
wyzwania branży opakowań”
 Konferencja Opakowania w Gospodarce o Obiegu
Zamkniętym
 Panel Dyskusyjny o relacjach pomiędzy Człowiekiem a
Opakowaniem
 Praktyczne warsztaty z marketingowych technik badań
opakowań
 Seminarium Opakowania i Odpady Opakowaniowe
dzisiaj i jutro;
 Szkolenie Odpad Opakowaniowy to Surowiec,
Już dziś zapraszamy Firmy do prezentacji w Targach
ExpoOPAKOWANIA oraz wszystkich zainteresowanych do
aktywnego udziału w wydarzeniach towarzyszących.
więcej o ExpoOpakowania

Z Izbą na TAROPAK
Podobnie jak latach poprzednich, Polska Izba Opakowań
będzie aktywnym uczestnikiem Targów TAROPAK. Izba
będzie organizatorem Zbiorowej Ekspozycji Ofert firm
swoich członków oraz Salonu Promocji.
W ramach zbiorowej ekspozycji firm członków PIO swoje
oferty zaprezentują firmy: FANO, FPS, FUTAMURA,
HURMAK, KLAR GLASS, PACKPROFIL, PAK-TREND,
SOLPLAST oraz TFP.
Stoiska zlokalizowane będą w pawilonie 7A. Serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia i rozmów z przedstawicielami
firm.

Dla Członków PIO
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
400 zł.
Serdecznie zapraszamy
więcej o Kongresie

Bezpłatne wyłożenie materiałów na Salonie
Promocji PIO podczas targów TAROPAK
Firmom
członkowskim
Polskiej
Izby
Opakowań
wybierającym się na targi TAROPAK (zarówno w roli
wystawców jak i zwiedzających), przypominamy, że mają
możliwość bezpłatnego wyłożenia swojej literatury
firmowej (foldery, ulotki) na Salonie Promocji PIO (pawilon
7A, stoisko 17) podczas tych targów. Warunkiem jest
dostarczenie materiałów bezpośrednio na stoisko.

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się
Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach
wynikających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z naszej
bazy danych lub nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej informacji, prosimy o wiadomość na adres biuro@pio.org.pl. W przeciwnym
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmienić
lub usunąć swoje dane z naszej listy mailingowej.

