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Rynek opakowań w 2018 (wstępna ocena) +
prognoza 2019
Opierając się na opiniach producentów opakowań należy
pozytywnie ocenić miniony rok, jako dobry dla przemysłu
opakowań. W zasadzie we wszystkich segmentach tego
przemysłu (opakowania z tworzyw sztucznych; papieru i
tektury; szkła i metalu) odnotowano przyrost produkcji
średnio o ok. 6-6,5%.
To zasługa rynku. W roku 2018 utrzymywał się na dobrym
poziomie popyt na opakowania, co odpowiadało dobrej
sytuacji na rynku pakowanych produktów. W szczególności
żywności, choć nie tylko. Generalnie to zasługa
utrzymującego się popytu na wyroby szybkorotujące.
czytaj dalej

25 lat Polskiej Izby Opakowań
W roku 2019 Polska Izba Opakowań święcić będzie
jubileusz 25-lecia działalności. Utworzona 20 października
1994 roku Krajowa Izba Opakowań (od 2006 roku Polska
Izba Opakowań) powstała w odpowiedzi na potrzeby
rodzącego się przemysłu opakowań w Polsce.
Proces transformacji polskiej gospodarki polegającej na
„przejściu” od gospodarki centralnie sterowanej do
rynkowej, zawierał się w haśle „bierz sprawy w swoje
ręce”. Hasło to było kierowane do ludzi przedsiębiorczych,
często pozbawionych pracy, a dysponujących choćby
minimalnymi środkami dla uruchomienia działalności
gospodarczej (biznesu). Po kilkudziesięciu latach
gospodarki znamiennej niedoborami prawie w każdej
dziedzinie gospodarki i na rynku, istniało zapotrzebowanie
(popyt) na każdy rynkowy wyrób.
czytaj dalej

Nowe poziomy odzysku i recyklingu dla
odpadów opakowaniowych
Zgodnie z nowymi rozporządzeniami ministra środowiska,
od 1 stycznia zmieniły się roczne wielkości odzysku i
recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz po
środkach niebezpiecznych (DzU z 11 grudnia 2018 r., poz.
2310), a także dla odpadów opakowaniowych
pochodzących z gospodarstw domowych (DzU z 11 grudnia
2018 r., poz. 2306).
czytaj dalej

„Świat DRUKU” gra z Orkiestrą
Przed nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku mogą Państwo zagrać wspólnie ze
„Światem DRUKU”, licytując niezwykły, absolutnie
wyjątkowy egzemplarz pisma z autografem legendarnego
polskiego piłkarza, jednego z najlepszych bramkarzy
wszech czasów – Jerzego Dudka! Redakcja miała
przyjemność i zaszczyt spotkać pana Jerzego podczas
jednego z wydarzeń branżowych. Wśród poligrafów i osób
związanych z reklamą jest wielu kibiców futbolu, warto
więc sprawić sobie mały prezent i przy okazji wspomóc tak
wspaniałą akcję, jaką jest WOŚP. Link do aukcji:
https://aukcje.wosp.org.pl/czasopismo-swiat-druku-zautografem-jerzego-dudka-i8370538. Gramy do 13 stycznia
do godz. 20.00.

Polish Graphic Design Awards 2018
Rusza druga edycja Polish Graphic Design Awards największego konkursu poświęconego komunikacji
wizualnej i projektowaniu graficznemu w Polsce. W tym
roku wydarzenia powstaje we współpracy z European
Design Awards.
Polish Graphic Design Awards to jedyny w Polsce branżowy
konkurs rokrocznie prezentujący realizacje ze wszystkich
istniejących dziedzin grafiki użytkowej.
PGDA to konkurs na projekty zrealizowane, wdrożone lub
upublicznione między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku.
czytaj dalej

Dla Członków PIO
TAROPAK z Polską Izbą Opakowań
Uprzejmie informujemy, iż z okazji 25-lecia Polskiej Izby
Opakowań Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują
specjalną edycję targów TAROPAK w 2019 roku (30
września - 3 października). Do dyspozycji Izby organizator
targów przekazał pawilon nr 7, którego gospodarzem
będzie Polska Izba Opakowań. W pawilonie tym
przewidujemy wydzielenie strefy dla: zbiorowej ekspozycji
Izby (ok. 10 firm); indywidualnych stoisk firm-członków
Izby (ok. 40 firm) oraz placówek badawczych, czasopism
branżowych, portali internetowych.
zobacz ofertę

Podziel się sukcesami
Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy członkowskie do
dzielenia się swoimi sukcesami, innowacjami oraz
inicjatywami na łamach newslettera i na portalu Izby.
Jeżeli Państwa firma zdobyła nagrodę lub wyróżnienie,
chce zaprezentować nowe innowacyjne rozwiązanie czy
produkt albo bierze udział w ciekawym projekcie, prosimy
o przysyłanie materiałów i grafik na adres biura
(biuro@pio.org.pl). Artykuły zamieścimy bezpłatnie na
naszym portalu www.pakowanie.info (w całości, objętość
nieograniczona) oraz w newsletterze (ok. 500 znaków z
odnośnikiem do portalu + grafika)

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.

