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Światowy rynek opakowań 2018 
Wg szacunków Polskiej Izby Opakowań wartość 
światowego rynku opakowań w 2018 roku wyniesie ok. 750 
mld euro, z perspektywą wzrostu do 860 mld euro w 2020 
roku. 
W dalszym ciągu w strukturze rynku opakowań dominować 
będą opakowania z tworzyw sztucznych ok. 42%, z 
dominującym udziałem  tworzyw sztucznych elastycznych 
(24% tworzywa elastyczne, 18% tworzywa sztywne). 
Opakowania z papieru i tektury zajmują drugą pozycję, 
stanowiąc 36% rynku. Na trzecim miejscu opakowania z 
metalu (aluminium, stal) 12%. Opakowania za szkła 
stanowią ok. 6%. Opakowania z drewna i tekstyliów ok. 4%. 

czytaj dalej 
 

 

 

Recykling odpadów z tworzyw - wyzwanie dla 
branży opakowaniowej 
Jedna trzecia z 3,5 mln ton tworzyw sztucznych 
zużywanych przez polski rynek, wykorzystywana jest do 
produkcji opakowań. Jednak poziom recyklingu opakowań 
wprowadzonych do gospodarstw domowych wynosi 
jedynie 40 proc. a i to zakładając, że wszystkie opakowania 
zebrane w ramach selektywnej zbiórki zostały poddane 
recyklingowi. 
Problem produkcji, konsumpcji i gospodarowania odpadem 
plastikowym jest problemem globalnym.  

czytaj dalej 

 

 

 

MTP w nowej odsłonie 
Niewiele jest w Polsce firm z tak długą historią jak 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Trudno również o 
przedsiębiorstwo, które oferowałoby równie szeroki zakres 
usług branżowych. Dlatego w przededniu stulecia 
działalności na nowo zdefiniowaliśmy swoją tożsamość 
porządkując portfel marek. Efektem ponad rocznych prac 
jest wprowadzenie nadrzędnej marki korporacyjnej Grupa 
MTP i nowy wizerunek przedsiębiorstwa. 
Przez dziesięciolecia najważniejszym i jedynym zadaniem 
MTP była organizacja targów w  w Poznaniu. Jednak 
ostatnie lata to czas bardzo szybkiego rozwoju działalności 
biznesowej i to w wielu kierunkach. 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/swiatowy-rynek-opakowan-2018
https://www.plastech.pl/wiadomosci/Recykling-odpadow-z-tworzyw-wyzwanie-dla-branzy-13379
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Tech Show - Innowacje dla biznesu  
29 stycznia w Poznańskim Parku Naukowo-
Technologicznym odbędzie się Tech Show - innowacje dla 
biznesu. To konferencja, podczas której zaprezentowane 
zostanie prawie trzydzieści technologii, mogących posłużyć 
rozwojowi wielu branż. 
Producentów opakowań zainteresuje przede wszystkim 
technologia dot. żelatynowo-siloksanowych materiałów 
hybrydowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, czyli 
innowacyjnych materiałów opakowaniowych przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu.  
Udział w Tech Show jest bezpłatny, obowiązuje jedynie 
rejestracja.  
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można 
znaleźć tutaj: http://ppnt.poznan.pl/tech-show-innowacje-
dla-biznesu-zaproszenie-konferencje/ 

 

 

 

Już w tym roku - Targi Pharma & Cosmetics 
Industry Days 2019! 
Targi PCI Days 2019, które odbędą się już tego roku w 
dniach 15-16 maja w Warszawie, są nowym wydarzeniem 
B2B skierowanym do producentów, dostawców oraz firm 
działających w sektorach farmaceutycznym oraz 
kosmetycznym. 
PCI Days to targi dające możliwość wystawienia się 
zarówno dużym, renomowanym dostawcom, jak i małym 
przedsiębiorstwom, które dopiero szukają okazji, by 
zaprezentować swoją ofertę i nowości. Wśród wystawców 
premierowej edycji targów nie zabraknie firm, które 
dostarczą fachowej wiedzy i zaproponują praktyczne 
rozwiązania problemów spotykanych w laboratoriach 
badawczych branży kosmetycznej i farmaceutycznej. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Przyjdź na targi RemaDays Warsaw i wygraj 
nagrodę! 

Podobnie jak w latach ubiegłych także podczas targów 
RemaDays Warsaw  2019 organizowana jest loteria dla 
zwiedzających. W tym roku również nie zabraknie emocji 
związanych z tym, kto okaże się wielkim zwycięzcą i opuści 
targi z wyjątkową nagrodą! Z okazji jubileuszowej 15 edycji 
codziennie do wygrania telewizor Samsung 55” UHD. Co 
zrobić, aby sięgnąć po wygraną? Wystarczy odwiedzić targi, 
wrzucić swoją wizytówką do specjalnej urny i pojawić się w 
dniach od 13 do 15 lutego na stoisku A2 w hali E o godz. 
14.00, gdzie odbędą się losowania. Szczegóły konkursu 
znajdą Państwo w regulaminie dostępnym na stronie 
www.remadays.com  

 

 

http://ppnt.poznan.pl/tech-show-innowacje-dla-biznesu-zaproszenie-konferencje/
http://ppnt.poznan.pl/tech-show-innowacje-dla-biznesu-zaproszenie-konferencje/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/juz-w-tym-roku-targi-pharma-cosmetics-industry-days-2019
http://remadays.com/pl/dla-zwiedzajacych/loteria-dla-zwiedzajacych/


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 

 

 

 

Z Izbą na targach  
Uprzejmie przypominamy, że na portalu Polskiej Izby 
Opakowań została utworzona zakładka, na której 
członkowie Izby mogą w jednym miejscu znaleźć 
informacje o specjalnych ofertach i preferencyjnych 
warunkach udziału w nadchodzących wydarzeniach 
targowych. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony i korzystania 
z ofert dedykowanych członkom Izby 

Z Izbą na 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/aktualnosci/targi-warsaw-pack-z-izba
http://www.pakowanie.info/z-izba-na-targach.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

