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IV Kongres Przemysłu Opakowań 
Przypominamy, że IV Kongres Przemysłu Opakowań 
kongres obradował będzie w dniu 2 października 2018 
roku, w salach konferencyjnych Centrum Kongresowego 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 przy udziale ponad 200 
uczestników, reprezentujących projektantów i 
producentów opakowań, materiałów opakowaniowych 
oraz przedstawicieli organizacji firm i instytucji zajmujących 
się gospodarką opakowaniową. Na kongres zgłoszono 27 
referatów. W trakcie obrad plenarnych zaprezentowanych 
będzie ok. 15 referatów. Uczestnicy obrad otrzymają teksty 
wszystkich referatów w wydaniu książkowym. 

więcej o Kongresie 
 

 

 

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. 
W strefie wystawienniczej Polskiej Izby Opakowań 
zlokalizowane będą stoiska organizacji opakowaniowych z 
Łotwy, Fed. Rosyjskiej i Ukrainy. 
W imieniu firm prezentujących swoje oferty w strefie 
Polskiej Izby Opakowań, serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z tymi ofertami. Naprawdę warto. 
Ponadto w ramach Salonu Promocji firmy zrzeszone w Izbie 
prezentować będą swoje oferty. Salon będzie także 
miejscem prezentacji problematyki opakowaniowej 
(najnowsze osiągnięcia, kierunki rozwoju, opakowania a 
GOZ i inne). 

czytaj dalej 

 

 

http://www.pakowanie.info/kongres-przemyslu-opakowan.html
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/z-izba-na-targach-taropak


 

 

1 października - Dzień Polskiej Izby 
Opakowań na targach TAROPAK 
Jednym z wydarzeń tegorocznych Międzynarodowych 
Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK (1-4 
października 2018) będzie Dzień Polskiej Izby Opakowań. 
Izba w przyszłym roku święcić będzie jubileusz 25-lecia 
działalności. W opinii przedsiębiorców, ludzi branży, nie 
tylko członków Izby, trudno przecenić rolę i zasługi tej 
organizacji w promowaniu polskiej oferty opakowaniowej. 
Dobrze się zatem stało, że w dniach targów 
opakowaniowych, znajdzie się miejsce i czas na 
zaprezentowanie działalności Izby. 
Poświęcone będzie temu m.in. spotkanie członków Izby, jej 
sympatyków oraz wystawców i gości targów TAROPAK, 
które odbędzie się w dniu 1 października o godz.13.00 w 
Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań (pawilon 7A, 
stoisko 17). 

czytaj dalej 
 

 
 

 

ART OF COLOR 2018 
Promocja dla uczestników IV Kongresu Przemysłu 
Opakowań! 
 
Już 1 października wielkie święto branży poligraficznej – 
ART OF COLOR 2018 – nowy wymiar druku! Dla 
uczestników IV Kongresu Przemysłu Opakowań 
przygotowaliśmy wyjątkową promocję - wszystkie 
zarejestrowane osoby mogą skorzystać ze zniżki i kupić 
bilet na ART OF COLOR za 50% kwoty! Aby odebrać kod 
rabatowy prosimy o kontakt z Anną Lang 
(anna.lang@mtp.pl). Program kongresu dostępny na 
stronie www.artofcolor.pl 
 

 
Dla Członków PIO 

 

 

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. 

 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/1-pazdziernika-dzien-polskiej-izby-opakowan-na-targach-taropak
http://artofcolor.pl/
mailto:anna.lang@mtp.pl
http://www.artofcolor.pl/


 

60% 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  
Członkowie Izby mogą się zgłosić do dnia 1 października, 
przynosząc wypełniony formularz (lub wypełniając 
formularz na miejscu) na Salon Promocji Izby (pawilon 7A, 
stoisko 17).  
Serdecznie zapraszamy 
 

Więcej o Kongresie 
 

 
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. 

 

http://www.pakowanie.info/kongres-przemyslu-opakowan.html
http://www.pakowanie.info/wst261p-do-izby.html
mailto:info@pio.org.pl?subject=wypisanie%20z%20newslettera%20PIO
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Opakowa%C5%84-626314410911875/
https://twitter.com/IzbaOpakowan
https://www.linkedin.com/in/polska-izba-opakowan/
https://pl.pinterest.com/izbaopakowan/
mailto:biuro@pio.org.pl

