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Marcin Królak – pożegnanie
Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 6 stycznia 2019
zmarł Marcin Królak – współwłaściciel, założyciel i dyrektor
naczelny firmy AKPUD. Odszedł z grona członków Polskiej
Izby Opakowań jej twórca i aktywny członek, 25 lat swego
życia poświęcając Izbie i rozwojowi polskiego przemysłu
opakowań.
Człowiek wielkiego serca i umysłu. Zdolny inżynier,
konstruktor maszyn pakujących i opakowań z tektury oraz
organizator. To wielka strata nie tylko dla Rodziny, żony
Anny i dzieci, ale także dla społeczności jaką stanowią
członkowie Polskiej Izby Opakowań. Odszedł w roku
jubileuszu 25-lecia Izby zapisując się w trwałej pamięci
tych, którzy mieli szczęście poznać Marcina i z Nim
współpracować.
Kolego Marcinie, będzie nam Ciebie brak. Pozostawiasz
firmę w dobrych rękach żony Anny i syna Piotra
Kierownictwo i Członkowie Polskiej Izby Opakowań

Odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie
jeszcze droższe
Odbiór i zagospodarowanie odpadów już dzisiaj jest drogie,
a w przyszłości będzie jeszcze droższe - przekonuje branża
odpadowa. Ich zdaniem konieczne jest zwiększenie
odpowiedzialności
finansowej
producentów
m.in.
opakowań i budowa rynku recyklingu.
czytaj dalej

Targi Warsaw Pack i Packaging Innovations to
dwa oddzielne wydarzenia
W związku z kierowanymi do Polskiej Izby Opakowań
zapytaniami czy targi Warsaw Pack i Packaging Innovations
to te same targi, uprzejmie informujemy, iż są to dwa
oddzielne wydarzenia. Targi Warsaw Pack są organizowane
przez Centrum Kongresowo-Wystawiennicze PTAK
WARSAW EXPO w Nadarzynie w dniach 5-7 marca 2018 r.,
zaś targi Packaging Innovations są organizowane przez
Targi w Krakowie w Centrum Wystawowym Expo XXI w
Warszawie w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. Obu tym
wydarzeniom patronuje Polska Izba Opakowań, bowiem
ich organizatorzy są członkami Izby.
czytaj dalej

Opakowania do schrupania – odwiedź strefę
EKOPACK na Targach Packaging Innovations
Jadalne opakowania, zrównoważona produkcja opakowań
z tworzyw sztucznych i nowe wytyczne Parlamentu UE,
światowy rynek opakowań czekają ogromne zmiany.
Zwiększa się świadomość konsumentów dotycząca
ekologii, producenci opakowań biorą natomiast pod lupę
swoje procesy produkcyjne.
Podczas 11. Międzynarodowych Targów Opakowań
Packaging Innovations (2-3 kwietnia 2019 r., EXPO XXI
Warszawa) powstanie rozbudowana strefa EKOPACK. Dla
targowych gości przygotowany zostanie również cykl
wykładów
poświęconych
tematyce
ekologicznych
opakowań.
czytaj dalej

XI Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna
pod patronatem Izby
W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie (Hotel
Rzeszów) odbędzie się XI Wiosenna Konferencja
Farmaceutyczna. Optymalizacja i Efektywność.
Organizatorem wydarzenia jest
BMP, natomiast
Honorowym Gospodarzem ICN Polfa Rzeszów.
Polska Izba Opakowań objęła tę konferencję swoim
patronatem.
W programie wiosennej konferencji nie zabraknie
referatów cenionych praktyków z branży, wystawy stoisk
oraz wycieczki technicznej do zakładu produkcyjnego
Honorowego Gospodarza ICN Polfa Rzeszów.
Szczegóły oraz warunki uczestnictwa zamieszczone są na
stronie organizatora
czytaj dalej

Uroczyste śniadanie biznesowe
RemaDays Warsaw 2019

podczas

Jak co roku, w ostatnim dniu targów RemaDays Warsaw
odbędzie się Śniadanie Biznesowe, w czasie którego
partnerzy programu Solidni w Biznesie jako pierwsi poznają
laureatów targowych „rozgrywek”.
Podczas
tego
uroczystego
wydarzenia
zostaną
zaprezentowani zwycięzcy prestiżowych konkursów
Catalogue of the Year, Gifts of the Year, a także POS of the
Year.
Będzie to także świetna okazja do nawiązania nowych,
bezpośrednich kontaktów handlowych oraz wymiany
cennych doświadczeń w aurze życzliwości oraz
wzajemnego zaufania.
czytaj dalej

Dla Członków PIO
Targi Warsaw Pack z Izbą
Podobnie jak w latach ubiegłych, Polska Izba Opakowań
bierze udział w najbliższej edycji targów opakowań
WARSAW PACK (5-7 marca 2019 r.). W związku z
powyższym Izba zamierza zorganizować podczas tego
wydarzenia zbiorową ekspozycję firm zrzeszonych w PIO
składającą się z 9 stoisk (8 stoisk szeregowych i 1 stoisko
narożne). Możliwe powierzchnie stoisk: 9 lub 12 m2.
Na zbiorowej ekspozycji Izby cena 1m2 zabudowanej i
standardowo wyposażonej powierzchni stoiska wynosi
300 zł netto (przy cenie katalogowej niezabudowanej
powierzchni 300 zł) + opłata rejestracyjna 400 zł netto.
zobacz ofertę

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.

