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Polska europejskim hubem produkcji 
opakowań 
W Polsce produkuje się ok. 6 mln ton opakowań rocznie. 
Udział tego sektora w całym przetwórstwie przemysłowym 
sięga 3,4 proc. i jest niemal 2-krotnie wyższy niż średnia dla 
UE. Można powiedzieć, że produkcja opakowań stała się 
jedną z polskich specjalności. Branża daje w Polsce 
zatrudnienie zbliżone do tego jakie generuje przetwórstwo 
mięsa, a znacznie większe niż w przypadku np. produkcji 
samochodów czy AGD. Jak wskazuje raport „Rewolucja 
opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i 
preferencji konsumentów” autorstwa Santander Bank 
Polska oraz Spot Data, mimo wielu wyzwań sektor ma 
pozytywne perspektywy rozwoju i jego przychody powinny 
w najbliższych latach rosnąć w średnim tempie 6,8 proc.  

czytaj dalej 
 

 

 

TAROPAK już za nami 
W zeszłym tygodniu zakończyły się Targi TAROPAK. To były 
wyjątkowo intensywne 4 dni. Na targach Polska Izba 
Opakowań zorganizowała zbiorową ekspozycję firm 
członkowskich, która zajęła dużą część pawilonu nr 7. 
Wśród prezentujących się firm były m.in. stoiska: 
TUBUS, Drukarnia RAGUS, Packprofil, Europal, FPS, Pakmar 
Sp z o o, TFP - z miłości do tektury, Druk Serwis 24, Tekpud, 
J.S. Hamilton Poland, Yanko Sp z o.o., FUTAMURA, Pomona 
Company LTD i PACKSERVICE. W tym samym pawilonie 
została umieszczona również jubileuszowa wystawa Izby 
oraz Salon Promocji służący prelekcjom, wystąpieniom, 
prezentacji ofert i spotkaniom z klientami.  

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Izba na targach BIOEXPO 
W dniach 11-13 października w centrum wystawowym 
PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie odbędą się Targi 
Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw. 
Polska Izba Opakowań oraz jej członkowie również wezmą 
udział w tym wydarzeniu. Izba będzie dysponować 
stoiskiem na którym swoją ofertę ekologicznych rozwiązań 
z branży opakowań zaprezentują firmy PAKMAR, Drukarnia 
RAGUS oraz MS ORTIS. Serdecznie zapraszamy na stoisko 
Izby  

więcej o targach 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polska-europejskim-hubem-produkcji-opakowan
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/taropak-juz-za-nami
http://www.pakowanie.info/bioexpo-warsaw-2019.html


 
 

 
 
 

Polsko-Niemiecki Tydzień Branży Opakowań 
Serdecznie zapraszamy Państwa na Polsko-Niemiecki 
Tydzień Branży Opakowań, w ramach którego mogą 
Państwo wziąć udział w spotkaniach biznesowych z 
niemieckimi firmami (profile firm, które przyjadą do Polski 
znajdą Państwo pod poniższym linkiem) oraz polsko-
niemieckiej konferencji branżowej, której celem jest 
wymiana informacji na temat najważniejszych trendów 
technologicznych w dziedzinie opakowań, dyskusja na 
temat stosowanych praktyk oraz nawiązanie kontaktów 
biznesowych.  

czytaj dalej 

 

 

 

Konferencja „Bezpieczny Produkt Spożywczy” 
W dniach 5-6 listopada w Lublinie odbędzie się VI 
Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczny Produkt 
Spożywczy. Honorowym Gospodarzem tegorocznej edycji 
jest SM SPOMLEK 
Podczas trzydniowego wydarzenia poruszone zostaną 
tematy nowoczesnych technologi oraz rozwiązań, które 
mają pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu najwyższej jakości 
produktów wytwarzanych w zakładach spożywczych, m.in. 
utrzymywania higieny i czystości produkcji, kontroli jakości,  
opakowań i znakowania. 
Będzie można posłuchać zarówno naukowców, jak i 
pracowników firm świadczących usługi i dostarczających 
nowe rozwiązania oraz specjalistów  
W ramach programu odbędzie się wycieczka techniczna do 
Radzynia Podlaskiego, gdzie znajduje się nowoczesny 
zakład SM SPOMLEK. 

strona wydarzenia 

 

 
 

 

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego jest 
corocznym, międzynarodowym spotkaniem branży 
farmaceutycznej, organizowanym przez Wydawnictwo 
Farmacom – wydawcę kwartalnika „Świat Przemysłu 
Farmaceutycznego”. Kongres skierowany jest do 
producentów leków, dostawców surowców, maszyn, 
urządzeń laboratoryjnych, opakowań oraz rozwiązań 
stosowanych w branży farmaceutycznej. Uczestnictwo w 
naszych Kongresach, to nie tylko udział w seminariach 
prowadzonych przez ekspertów z branży, ale również 
możliwość odwiedzenia stoisk wystawienniczych 
wiodących dostawców rozwiązań dla branży 
farmaceutycznej, a także wymiany doświadczeń i opinii. 
Najbliższy Kongres, któremu patronuje Polska Izba 
Opakowań, odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 listopada. 
Serdecznie zapraszamy 

strona wydarzenia 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polsko-niemiecki-tydzien-branzy-opakowan
https://www.kierunekspozywczy.pl/konferencja,2108,66636.html
http://kongresfarmaceutyczny.pl/


 
Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bezpłatna prezentacja oferty na targach 
BIOEXPO 
Przypominamy, że na targach BIOEXPO Izba będzie 
dysponować własnym stoiskiem , na którym wszystkie 
firmy członkowskie mogą bezpłatnie wyłożyć swoją 
literaturę firmową (broszury, ulotki, katalogi). Warunkiem 
jest dostarczenie materiałów na stoisko w dniach trwania 
targów. Serdecznie zapraszamy. 
Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej 
rejestracji do udziału w targach w charakterze 
zwiedzających pod linkiem: https://bioexpo.pl/rejestracja-
b2b/ 

 

 
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. 

 

https://bioexpo.pl/rejestracja-b2b/
https://bioexpo.pl/rejestracja-b2b/
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

