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Czy czeka nas rewolucja na rynku opakowań?
Coraz większe zanieczyszczenie środowiska jest szansą, czy
zagrożeniem dla rynku opakowań? Czy czeka nas kolejna
rewolucja na tym rynku?
Analiza relacji pomiędzy wzrastającym zanieczyszczeniem
środowiska a rynkiem opakowań, to złożone zadanie. W tym
miejscu trzeba przypomnieć, iż jeśli za główne źródło
zanieczyszczenia środowiska uznamy odpady, to odpady
komunalne, do których zaliczamy odpady opakowaniowe choć nie tylko - stanowią zaledwie 9 proc. ogółu odpadów
wytworzonych w Polsce w 2014 r. (GUS).
czytaj dalej

Gala Finałowa ART of PACKAGING 2018
Wyjątkowy wieczór pełen emocji i wzruszeń dobiegł końca.
Sala Ziemi po raz kolejny zamieniła się w magiczne miejsce
wypełnione najbardziej kreatywnymi projektami opakowań z
całej Polski. Gala Finałowa ART of PACKAGING 2018, która
odbyła się 5 marca, była doskonałą okazją do spotkań
przedstawicieli
branży
opakowaniowej.
Tegoroczne
wydarzenie uświetnili swoją obecnością wybitni goście –
malarka Magdalena Suszek-Bąk, piosenkarka Judith Lefeber
oraz pianista Piotr Żukowski.
czytaj dalej

I konferencja „Jak wzmocnić brandy”
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „Jak
wzmocnić brandy”, organizowaną przez wydawnictwo
Polski Drukarz sp. z o.o. w ramach Akademii Wiedzy, która
odbędzie się 27 marca 2018 r. w godz. 9.00–16.30 w
Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka” w
Warszawie, przy ul. Przekornej 33. Partnerami konferencji są
firmy HP i Merck.
Konferencję kierujemy do właścicieli firm oraz kadr
zarządzających, brand managerów, product managerów,
działów marketingu, projektantów i producentów
opakowań. Uczestnicy wysłuchają wykładów, które
poprowadzą eksperci specjalizujący się w różnych obszarach
związanych z brandingiem oraz będą mogli wziąć udział w
dyskusji, by znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
czytaj dalej

Opakowania biodegradowalne od FUTAMURA
i SILBO na Salonie Innowacji Warsaw Pack
Na tegorocznych targach WARSAW PACK (27.02-1.03)
dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się
zorganizowany wspólnie z targami Salon Innowacji, na
którym firmy prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia z
dziedziny opakowań.
Jedną z ekspozycji stanowiła wspólna wystawa
biodegradowalnych i kompostowalnych opakowań od firm
FUTAMURA oraz SILBO.
czytaj dalej

SILBO z certyfikatem JAKOŚĆ ROKU® 2017!
Miło nam poinformować, że po raz trzeci z rzędu firma
SILBO uzyskała certyfikat JAKOŚĆ ROKU® w kategorii
INNOWACJA.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek,
nastąpi podczas Gali Finałowej organizowanej w ramach IV
Europejskiego Kongresu Jakości, który odbędzie się 21
marca 2018 r. w Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi.
„Innowacje to ścieżka, którą w SILBO podążamy od lat. Tym
bardziej cieszymy się, że nasze starania po raz kolejny
zostały dostrzeżone. Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® to największa
w Polsce inicjatywa wspierająca firmy dbające o najwyższą
jakość w biznesie.”
czytaj dalej

Trzecia edycja targów CosmeticBusiness
Poland już we wrześniu w Warszawie
W dniach 26 i 27 września br. na terenie EXPO XXI odbędzie
się trzecia edycja Branżowych Targów Dostawców dla
Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland –
jedynych w Polsce targów B2B dla właścicieli marek,
producentów kosmetyków i detergentów oraz ich
dostawców.
Targi CosmeticBusiness Poland organizowane wspólnie z
targami HPCI tworzą jedyną w Polsce profesjonalną
platformę B2B, na której prezentowana jest pełna oferta dla
produkcji kosmetyków, środków czystości oraz chemii
gospodarstwa domowego - od surowców, projektu
produktu, poprzez jego produkcję, aż po opakowanie. Oferta
wystawców obejmuje również etykietowanie i znakowanie,
maszyny do produkcji, konfekcjonowania oraz pakowania,
usługi produkcji na zlecenie, produkcji marek własnych, a
także koncepcje dla nowych produktów, testowanie i
certyfikacje oraz doradztwo.
czytaj dalej

Dla Członków PIO

Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby Opakowań
22 marca 2018 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że już w przyszłym tygodniu w siedzibie Polskiej Izby Opakowań
(ul. Konstancińska 11, Warszawa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Izby. Serdecznie
zapraszamy delegatów firm członkowskich do udziału w obradach WZC. Ze względów organizacyjnych
prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19 marca, a w dniu obrad o zabranie ze sobą mandatu
delegata.

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

