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Foliowe opakowania będą bardziej 
ekologiczne? Naukowcy chcą je robić z 
roślinnej nici pajęczej 
Naukowcy z Cambridge zainspirowani pajęczą przędzą i jej 
niezwykłą wytrzymałością stworzyli polimer, który może 
zastąpić plastik. Tworzywo to, podobnie jak pajęcze nici i 
jedwab, składa się z białek. Są to jednak białka roślinne. 
Polimer jest przyjazny dla środowiska. Wytwarzany jest z 
roślin bez konieczności chemicznej modyfikacji, a proces 
produkcji pochłania niewiele energii. Samo tworzywo jest 
trwałe, wodoodporne i może być produkowane na skalę 
przemysłową. Może też być kompostowane, bo bez 
problemów ulega biodegradacji. Zdaniem uczonych może 
więc stać się alternatywą dla wszechobecnego plastiku. 
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Art of Packaging 
Jeszcze do 25 czerwca można nadsyłać zgłoszenia do 
organizowanego przez czasopismo Packaging Polska, 
konkursu Art of Packaging. W tym roku przypada 
wyjątkowa, jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Polska 
Izba Opawań od lat jest partnerem Konkursu 
Wzorem ubiegłego roku tegoroczni zwycięzcy ART of 
PACKAGING będą jednocześnie automatycznie nominowani 
do prestiżowej nagrody World Star przyznawanej przez 
Światową Organizację Opakowań (WPO), której ART of 
PACKAGING jest od dwóch lat akredytowanym partnerem. 
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Gala Złotych Gryfów 
W dniu 26 czerwca odbędzie się uroczysta Gala konkursu o 
nagrodę ZŁOTEGO GRYFA. Organizatorem wydarzenia jest 
Polska Izba Druku. Poza zgłaszanymi do konkursu pracami 
typowo poligraficznymi, szczególną uwagę zwracają dwie 
kategorie: Opakowanie z nadrukiem oraz Produkt 
informacyjno-reklamowy, gdzie również często pjawiają się 
ciekawe rozwiązania z zakresu opakowań. Polska Izba od lat 
jest partnerem tego Konkursu, a dyrektor PIO zasiada w 
jego jury. Relację z Gali oraz listę laureatów zamieścimy na 
portalu Izby ora z w najbliższym Biuletynie 
Opakowaniowym. 

 

 

https://www.focus.pl/artykul/foliowe-opakowania-beda-bardziej-ekologiczne-naukowcy-chca-je-robic-z-roslinnej-nici-pajeczej
http://artofpackaging.pl/


 

 

Premiera raportu E-commerce B2B – biznes w 
sieci 
Mówiąc o e-commerce często myślimy o zakupach 
towarów poprzez internet dokonanych przez 
konsumentów. Podczas pandemii rosły one gwałtownie, 
szybko zapełniając paczkami auta kurierów i paczkomaty. 
W przypadku handlu internetowego między firmami, e-
commerce B2B, jest dużo mniej widoczny, chociaż skala 
obrotów w tym kanale jest kilkukrotnie większa. 
W dniu 23 czerwca, zapraszamy na spotkanie online, 
podczas którego porozmawiamy o perspektywach rozwoju i 
szansach związanych z wdrożeniem sprzedaży e-commerce 
B2B, jak również o wnioskach z raportu przygotowanego 
przez Mobile Institute na zlecenie Santander Bank Polska: 
E-commerce B2B – biznes w sieci. 
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Kompostowalne rozwiązanie przykrywki do 
tacek z jagodami 
Włoski dostawca świeżych produktów, Sant’Orsola, wybrał 
odnawialną i kompostowalną folię NatureFlex™ jako 
kluczowy składnik folii przykrywkowej do nowego 
ekologicznego opakowania używanego do pakowania 
nowych jagód zero residue*. 
Jagody Sant’Orsola są uprawiane i zbierane na Sycylii i 
Kalabrii we Włoszech. Jagody zero residue* uprawia się 
obecnie za pomocą techniki bezglebowej, która redukuje 
ryzyko chorób roślin, ogranicza zabiegi niezbędne do ich 
ochrony, a także zapewnia do 30% niższe zużycie wody w 
porównaniu z uprawami glebowymi. Sprzyja to również 
aktywności pożytecznych owadów na obszarach wiejskich, 
wspomagając realizacje dwóch podstawowych zadań: 
ochrony i zapylania. 
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Targi PCI Days stacjonarnie w Warszawie! 
Długo wyczekiwane Targi PCI Days odbędą się stacjonarnie 
8 i 9 września 2021 r. w Warszawie. Podczas wrześniowej 
edycji, na Odwiedzających będzie czekać aż 110 stoisk 
wystawczych o zróżnicowanym asortymencie. Tegoroczni 
Wystawcy zaprezentują najnowsze rozwiązania w zakresie 
surowców, maszyn, opakowań oraz wszelkich usług dla 
przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. 
Tegoroczny program merytoryczny będzie obfitował w 
szereg różnorodnych tematów skupiających się na 
aktualnych potrzebach oraz wyzwaniach w branży 
farmaceutycznej i kosmetycznej . Branżowe wydarzenia 
poprowadzone zostaną przez ekspertów z bogatym 
doświadczeniem i niewątpliwie przyczynią się do zgłębienia 
specjalistycznej wiedzy.  
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https://www.santander.pl/lp/b2b-biznes-w-sieci?santag-alias=spotkanieecommerce
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/kompostowalne-rozwiazanie-przykrywki-do-tacek-z-jagodami
http://www.pakowanie.info/pci-days-2021.html
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Zasłużeni dla Przemysłu Opakowań 
Przypominamy, że do końca czerwca można zgłaszać 
kandydatury do tytułu „Zasłużonych dla Przemysłu 
Opakowań”. Wyróżnienia te przyznawane są osobom oraz 
firmom, które miały szczególny wkład w rozwój branży 
opakowań. Nominacje mogą być zgłaszane zarówno z grona 
członków Izby, jak i spoza PIO. Podobnie jak w latach 
poprzednich dyplomy dla laureatów zostaną wręczone 
podczas uroczystego wystąpienia w trakcie targów 
TAROPAK w październiku br. 
 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
 

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? Zapisz się 
Chcesz 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/wst261p-do-izby.html
http://www.pakowanie.info/newsletter.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

