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Polka stworzyła biodegradowalne, jadalne
opakowania
Jest w pełni biodegradowalne, rośnie na odpadach, a w
trakcie produkcji nie wytwarza śmieci. Można je zjeść
razem z produktem albo przeznaczyć na kompost, dzięki
czemu odżywi ziemię. SCOBY to rodzaj opakowania
przyszłości, który stworzyła Polka Róża Rutkowska, za
granicą znana jako Roza Janusz.
SCOBY to akronim od Symbiotic Culture Of Bacteria and
Yeast. Materiał ten jest tkany przez mikroorganizmy przy
udziale drożdżaków, na różnych źródłach cukru. SCOBY jest
znane także z fermentacji kombuczy.
czytaj dalej

Perspektywy rynku opakowań w 2019 roku
Wg szacunków Polskiej Izby Opakowań, rok 2019 nie
powinien być gorszym od minionego jeśli chodzi o tempo
rozwoju rynku. Nie będzie to już wprawdzie w granicach 67%, ale na pewno możemy liczyć na 5,0 – 5,5% przyrost
produkcji. Przyczyn jest kilka. Nie należy przewidywać
zmniejszenia kosztów produkcji w odniesieniu do roku
2018, chociaż i rok miniony nie był pod tym względem
dobrym dla firm.
czytaj dalej

Warsaw Pack już za tydzień
Już za kilka dni (5-7 marca) rozpoczną się kolejne targi
WARSAW PACK - branżowe specjalistyczne wydarzenie,
mające na celu skupienie wszystkich gałęzi branży
opakowaniowej i stworzenie dogodnych warunków do
profesjonalnych kontaktów biznesowych.
Wydarzenie wzbogacone będzie różnego rodzaju
szkoleniami i konferencjami: Opakowania w obiegu
zamkniętym, Modern Packaging oraz Packaging Spectrum.
Na targach swoją ofertę zaprezentuje kilka firm
zrzeszonych w Izbie m.in. Coffee Service, PAKMAR, PAKTREND, ULMA, PACKPROFIL, ART BOX, Georg UTZ,
HURMAK, Świat Druku, RAGUS, RADPAK, RSC Auto ID,
YANKO. Z Polską Izbą Opakowań będzie można spotkać się
na stoisku nr 200 oraz na znajdującym się obok Salonie
Innowacji. Serdecznie Zapraszamy
więcej o targach

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce
opakowaniowej rozstrzygnięty
W dniu 26 lutego komisja konkursowa złożona z
przedstawicieli nauki i praktyki dokonała oceny
prac zgłoszonych do V edycji Konkursu na prace
dyplomowe
o
tematyce
opakowaniowej.
Zgodnie z przyjętą metodyką oceny prac, w kategorii
„praca
magisterska” pierwszą
nagrodę,
uzyskała
praca Katarzyny
Grzybek: „Opakowania
produktów
leczniczych o działaniu przeciwbólowym w ocenie
starszych konsumentów”, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie.
W kategorii „praca inżynierska/licencjacka” pierwszą
nagrodę uzyskała praca Sebastiana Szarmacha: „Projekt
uniwersalnego szklanego słoika i etykiety produktów
firmy MASPEX”, Politechnika Gdańska
czytaj dalej

DNB Bank Polska S.A.
konferencji "Kierunki 2019"

organizatorem

W dniu 13 lutego 2019 r. DNB Bank Polska S.A., członek
Polskiej Izby Opakowań, zorganizował konferencję
"Kierunki 2019". Konferencja stanowiła okazję do
zaprezentowania raportu Kierunki 2019. Nowe nadzieje.
Nowe zagrożenia w dobie rosnącego egoizmu
gospodarczego. Skutki dla polskiej gospodarki i
przedsiębiorstw. To wspólne dzieło Banku DNB i spółki PwC
Polska.
„Niniejszy raport powstał w odpowiedzi na rosnące
poczucie niepewności, jakie od pewnego czasu da się
dostrzec w wypowiedziach polityków i ekspertów, ale także
w rozmowach z przedsiębiorcami, którzy budują polską
gospodarkę…
czytaj dalej

Konferencja Specjalistów Logistyki
Zapraszamy wszystkich do udziału w Konferencji
Specjalistów Logistyki, która odbędzie się w dniach 14-15
marca 2019 w Warszawie. Konferencja adresowana jest do
pracowników działów logistyki, dyrektorów, osób
związanych z magazynowaniem i produkcją, praktyków, w
szczególności do logistyków, służb utrzymania ruchu, osób
odpowiedzialnych za zakupy, inwestycje, jakość i
bezpieczeństwo w hali.
Prelegenci na podstawie realnych studiów przypadków
omówią sprawdzone rozwiązania (case study), jak omijać
pułapki w przypadku podejmowania kluczowych
logistycznych decyzji, które mają wpływ na działanie
przedsiębiorstwa przez wiele lat.
czytaj dalej

Dla Członków PIO
Z Izbą na targach Packaging Innovations
Przypominamy, że w dniach 2-3 kwietnia odbędzie się
kolejna edycja targów PAckaging Innovations. Podobnie jak
w latach poprzednich, Polska Izba Opakowań dysponować
będzie na tych targach stoiskiem promocyjnoinformacyjnym, na którym wszystkie firmy członkowskie
mogą bezpłatnie wyłożyć swoją literaturę firmową (ulotki,
broszury, katalogi). Warunkiem jest dostarczenie
materiałów na stoisko Izby. Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z tej formy promocji.
więcej o targach

Walne Zgromadzenie Członków
Uprzejmie przypominamy, że na dzień 27 marca 2019 r.
zostało zaplanowane Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby Opakowań.
Tegoroczne WZC jest szczególne, gdyż w programie
przewidziano wybory nowych członków organów
statutowych Izby.
Firmy zrzeszone w Izbie reprezentowane są na WZC przez
delegatów. Każda firma jest reprezentowana przez jednego
delegata.
Rada Izby zwraca się do kierownictwa firm zrzeszonych w
Izbie z prośbą o zarezerwowanie tego terminu.

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.

