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25 lat Polskiej Izby Opakowań-jubileuszowe 
życzenia 
Z okazji srebrnego jubileuszu Polskiej Izby Opakowań na 
adres Izby napływa wiele miłych listów ze słowami uznania 
dla dotychczasowej działalności Izby oraz z życzeniami 
dalszych sukcesów na polu wspierania krajowego 
przemysłu opakowań i upowszechniania wiedzy o roli i 
znaczeniu opakowań dla społeczeństwa i gospodarki. 
W swoim liście, profesor Georgij Pertaszwili, kierownik 
Zakładu Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki 
i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, pisze m.in.: Z okazji 
pięknego jubileuszu 25-lecia działalności Polskiej Izby 
Opakowań prosimy przyjąć najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia wielu sukcesów. 

czytaj dalej 
 

 

 

Koncerny rezygnują z plastiku. Opakowania 
mają być wielorazowe 
Największe światowe koncerny produkujące szampony, 
detergenty i paczkowaną żywność rozpoczną testowanie 
sprzedaży swoich produktów w pojemnikach 
wielokrotnego użytku. Wszystko po to by ograniczyć ilość 
plastikowych śmieci. 
Procter&Gamble, Nestle, PepsiCo oraz Unilever są w grupie 
25 firm, które latem tego roku rozpoczną sprzedaż 
niektórych swoich produktów w szklanych, metalowych 
oraz innych pojemnikach, które będzie można zwrócić, albo 
wymyć i ponownie napełnić - informuje "Wall Street 
Journal". 

czytaj dalej 

 

 

 
 

 

Edukacja w siedmiu krokach 
Z inicjatywy organizacji odzysku opakowań Interseroh i CP 
Recykling opracowano raport zawierający propozycje 
usprawnień obowiązującego aktualnie w Polsce systemu 
gospodarowania opakowaniami. To wielce interesujący 
materiał. Polska Izba Opakowań wspierając zawarte w 
raporcie propozycje, zachęca do zapoznania się z nimi i 
przekazanie ewentualnych uwag, uzupełnień i wniosków 
autorom tego opracowania: Anna Grom, prezes zarządu 
Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.; Dr Anna 
Sapota, wiceprezes zarządu CP Recykling Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/25-lat-polskiej-izby-opakowan-jubileuszowe-zyczenia
https://www.rp.pl/Handel/301259919-Koncerny-rezygnuja-z-plastiku-Opakowania-maja-byc-wielorazowe.html?fbclid=IwAR3boFwm_HuwuQGVolyN5v8N8PmZhlpSQWjvEXYNWunRlDMcg5KIQ6DcGh4


 

 
 
 

 

Patronat Izby nad konferencją Modern 
Packaging 
W dniu 5 marca 2019 r. podczas targów Warsaw Pack, 
Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału 
Warszawskiego stowarzyszenia SIMP, przy wsparciu Ptak 
Warsaw EXPO organizuje Konferencję naukowo-techniczną  
Modern Packaging – ekotransformacja techniki pakowania 
i znakowania produktów  
Wstępne ramy konferencji to: Transformacja w kierunku 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego; Nowe trendy w technice 
pakowania i znakowania; Pakowanie i znakowanie 
produktów – ekologicznie i ekonomicznie. 
Prelegentami konferencji będą przedstawiciele m.in.: 
 Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, firm: 
Hamilton, Druk Serwis 24, Radpak, Squid Ink 
Manufacturing. 

więcej o konferencji 
 

 

 

III edycja targów Expo Opakowania 
Zapraszamy do udziału w III edycji wydarzenia 
poświęconego tematyce Opakowań w Przemyśle - Targów 
Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA, 
któremu towarzyszyć będzie Salon Ważenia i 
Dozowania WAGexpo. Wystawa odbędzie się 20-21 
listopada 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym 
Expo Silesia w Sosnowcu. 
Celem targów ExpoOPAKOWANIA jest stworzenie miejsca 
cyklicznych spotkań, prezentacji i dyskusji producentów 
opakowań oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z 
zakresu opakowań z ich potencjalnymi odbiorcami - 
przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu.  

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 

 

http://modern-packaging.pl/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-expo-opakowania
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-warsaw-pack-z-izba


 

 

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 

 

 
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/taropak-z-polska-izba-opakowan
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

