
 
 nr  16/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. 

 

 

Bogaty program wydarzeń uświetniających 
jubileusz 25-lecia Polskiej Izby Opakowań 
Kumulacja wydarzeń (przedsięwzięć) uświetniających 
Jubileusz 25-lecia Polskiej Izby Opakowań przewidziana jest 
w dniach od 30 września do 2 października br. Na 
Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i 
Etykietowania TAROPAK. 
Szczególnie uroczystym będzie pierwszy dzień targów (30 
września). W trakcie ceremonii otwarcia targów wręczone 
zostaną dyplomy dokumentujące uzyskanie tytułów 
zasłużonych dla przemysłu opakowań.  

czytaj dalej 
 

 

 

Złote Gryfy rozdane 
W dniu 1 czerwca 2019 r. w warszawskim hotelu The 
Westin Warsaw w czasie Gali konkursowej na Balu Polskiej 
Izby Druku  odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
tegorocznego Konkursu Złotego Gryfa. Tegoroczni laureaci 
Złotego Gryfa w poszczególnych kategoriach otrzymali 
statuetki oraz vouchery na nagrody ufundowane przez 
sponsorów.  
Komisja Konkursowa podczas posiedzeniu w dniu 9 
kwietnia br. po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na 
konkurs, przyznała nominacje do nagrody Złotego Gryfa 
oraz wyłoniła zwycięzców dziewięciu kategorii. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

W Warszawie mają stanąć recyklomaty, które 
wymienią odpady np. na bilety do kina 
Warszawa jako pierwsze miasto na świecie chce 
wprowadzić automaty przyjmujące trzy typów odpadów. 
W zamian za surowce wtórne będzie można otrzymać 
bilety do kina czy bony do kawiarni i sklepów. W ramach 
wspólnej inicjatywy firmy Coca-Cola, Miasta Stołecznego 
Warszawa i Fundacji Nasza Ziemia realizowanej przez firmę 
Coca-Cola w ramach ambicji „Świata Bez Odpadów”, 
koncern przekaże mieszkańcom Warszawy 10 
nowoczesnych automatów do oddawania opakowań. 
Pierwsza tura 5 maszyn zostanie rozmieszczona w 
przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne 5 – 
jesienią. 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/bogaty-program-wydarzen-uswietniajacych-jubileusz-25-lecia-polskiej-izby-opakowan
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/zlote-gryfy-rozdane4821967
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/w-warszawie-maja-stanac-recyklomaty-ktore-wymienia,54631


 
 
 
 

 

O-I inwestuje w Poznaniu 
Owens-Illinois, największy na świecie producent opakowań 
szklanych, zainwestował 18 mln euro w kolejny etap 
modernizacji huty w Poznaniu. Trwający blisko 3 miesiące 
remont pozwolił na przyspieszenie pracy automatów, 
wzmocnienie elastyczności zakładu, a także zmniejszenie 
zużycia energii.  
Zakończony etap inwestycji to część kompleksowego 
programu modernizacji, który rozpoczął się we wrześniu 
2017 roku. W jego ramach wyremontowane zostały oba 
piece hutnicze, wybudowano piwnicę a także 
zmodernizowano maszyny o kluczowym znaczeniu dla 
wytwarzania szkła. Łączna kwota inwestycji wyniosła 39 
mln euro.  

czytaj dalej 

 

 

 

Jak zarządzać markami własnymi czyli V 
edycja FUTURE PRIVATE LABELS Poland & CEE 
Merytoryczne konferencje, nowe trendy oraz najwięksi 
specjaliści z branży, a także konkurs na najlepsze 
opakowanie to wszystko już 16-17 października 2019 roku 
w Targach Kielce podczas V edycji programu FUTURE 
PRIVATE LABELS Poland & CEE – jedynego wydarzenia w 
Europie Środkowo-Wschodniej w 100% poświęconego 
markom własnym. 
V Konferencja i Targi Producentów Marek Własnych 
FUTURE PRIVATE LABELS w Targach Kielce to wydarzenie 
będące platformą wiedzy, inspiracji i wymiany 
doświadczeń w zakresie zarządzania markami własnymi. 
Każda kolejna edycja wydarzenia z roku na rok potwierdza 
rangę i potrzebę takich spotkań.  

czytaj dalej 

 

 
 
 

 
 

Weź udział w plebiscycie na tytuły 
Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań 
Polska Izba Opakowań wiele uwagi poświęca promocji i 
popularyzacji osób i firm szczególnie zasłużonych dla 
przemysłu opakowań. Służą temu różne formy wyróżnień. 
Do najbardziej cenionych należą wyróżnienia w formie 
tytułów: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma 
Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. Dotychczas tytuły te 
nadano 11 firmom i 10 osobom. Tytuły te przyznawane są 
przez kapitułę, firmom i osobom spośród zgłoszonych w 
corocznych plebiscytach. Informację o tym, kto może 
zgłaszać kandydatury oraz jakie kryteria winny spełniać 
kandydaci do tych wyróżnień zamieszczone są na stronie 
Izby (System nagród i wyróżnień) 
Czytelników newslettera serdecznie zachęcamy do udziału 
w tegorocznym plebiscycie. Przypominamy, że termin 
zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca br.  

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/o-i-inwestuje-w-poznaniu
http://www.pakowanie.info/future-private-labels.html
http://pio.org.pl/index.php/pl/o-izbie-2/system-nagrod-i-wdrozen


 
Dla Członków PIO 

 

 

Zostań sponsorem Jubileuszowej Gali Polskiej 
Izby Opakowań 
Polska Izba Opakowań obchodzi w tym roku 25 lat swojej 
działalności. Zwieńczeniem tych obchodów będzie 
organizacja  uroczystej Jubileuszowej Gali dla członków i 
przyjaciół Izby. Spotkanie to zorganizowane byłoby w dniu 
30 września (pierwszy dzień targów TAROPAK) i składało 
się z dwóch części: koncertu połączonego z częścią oficjalną 
(krótka jubileuszowa refleksja, wręczenie nagród i 
wyróżnień) oraz części „biesiadnej” (wspólna jubileuszowa 
kolacja). 
Serdecznie zachęcamy firmy do wystąpienia w roli Partnera 
Wspierającego to wydarzenie. Kwota wsparcia wynosi 
2 000 zł netto, w zamian oferujemy bogaty pakiet usług 
(Pakiet Sponsora Gali) 
Firmy zainteresowane udziałem w Gali lub wsparciem 
wydarzenia prosimy o kontakt z biurem Izby: 
biuro@pio.org.pl 

 

 

 

20% rabatu na udział w Future Private Labels 
Serdecznie zapraszamy członków Polskiej Izby Opakowań 
do udziału w najbliższej edycji targów Future Private 
Labels. Firmy członkowskie zainteresowane własnym 
stoiskiem podczas tego wydarzenia otrzymają specjalny 
20% rabat. 
Dodatkowo w pakiecie firmy otrzymają także od targów:  

 możliwość emisji spotu reklamowego na monitorach 
podczas wydarzenia (spot do 30 sek.), 

 umieszczenie produktu w Galerii Innowacji, 

 opublikowanie artykułu przygotowanego przez Partnera 
( + zdjęcie )  w aktualnościach wydarzenia na stronie TK, 

 kartę VIP uprawniającą do bezpłatnego parkowania 
podczas wydarzenia, 

więcej o targach 

 

 
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/pakiet-sponsora-gali.html
http://www.pakowanie.info/future-private-labels.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

