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Skrzyniopalety nie stanieją. Drewno nadal ma 
być drogie 
Producenci wykorzystujący drewno będą musieli 
przywyknąć do wysokich cen tego surowca, bo w bliskiej 
perspektywie trudno oczekiwać spadku popytu na świecie - 
powiedziała analityczka sektorowa PKO BP Aleksandra 
Balkiewicz-Żerek. To oznacza wyższe ceny drewnianych 
palet, skrzyniopalet czy innych opakowań i akcesoriów 
ogrodniczych z tego surowca. 
Zdaniem ekspertki, przyczyn wzrostu cen drewna zarówno 
w Polsce jak i na całym świecie, jest kilka. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Innowacyjna technologia recyklingu 
Nestlé zaprezentowało prototypy butelek na wodę Perrier, 
które zostały opracowane w oparciu o innowacyjną 
technologię recyklingu enzymatycznego Carbios.  
Opakowania zostały wyprodukowane w ramach globalnego 
konsorcjum, wspierającego industrializację technologii, 
która pozwala na nieskończony recykling tworzyw 
sztucznych przy niemal całkowitym zachowaniu właściwości 
surowców pierwotnych. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Targi TAROPAK 2021 
Odliczanie do długo wyczekiwanego święta branży 
opakowań rozpoczęło się na dobre. 
Już w dniach 4-6 października 2021, pod dachem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się 
przedstawiciele branży opakowań. Konstruktywna wymiana 
doświadczeń, nowości technologiczne i premierowe 
prezentacje rozwiązań przyszłości dedykowanych branżom 
takim jak m.in.: kosmetyka, farmacja, meblarstwo, 
motoryzacja, ogrodnictwo czy przemysł spożywczy to tylko 
część zakresu jaki obejmuje Taropak 2021. 
Kolejna edycja targów Taropak to wydarzenie skupiające 
uwagę na rosnącej roli automatyzacji i robotyzacji 
procesów produkcyjnych. Nieodłącznymi elementami 
pojawiającymi się podczas spotkania jest technologia 
związana z produkcją opakowań i etykietowaniem oraz 
magazynowaniem i co-packingiem. 

czytaj dalej 
 

https://www.sadyogrody.pl/logistyka_i_opakowania/107/skrzyniopalety_nie_stanieja_drewno_nadal_ma_byc_drogie,26977.html
http://packaging-polska.pl/pg/pl/content/ekologia/recykling_z_nestl%C3%A9.html
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-taropak-2021


 
 

 

Jubileuszowa Konferencja „Tektura falista – 
najnowsze technologie” we wrześniu 
Organizowana w ramach Akademii Wiedzy przez Polski 
Drukarz sp. z o.o., wydawcę miesięcznika „Świat 
DRUKU”, 10. edycja Konferencji „Tektura falista – 
najnowsze technologie” odbędzie się w tym roku w dniach 
9–10 września w urokliwej Cukrowni Żnin w Żninie. Podczas 
wystąpień ekspertów będzie mowa m.in. o 
zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa i gospodarce w 
obiegu zamkniętym na rynku tektury falistej, szansach i 
zagrożeniach, oszczędnościach, automatyzacji, 
optymalizacji wydajności, cyfryzacji, kontroli jakości i 
wytrzymałości opakowań tekturowych, o najnowszych 
zmianach w wymaganiach prawnych dla opakowań do 
żywności, i wreszcie o zastosowaniu technologii cyfrowych 
do zadruku i uszlachetniania tektury falistej. Dla chętnych 
proponowana jest także możliwość zwizytowania cyfrowej 
drukarni Digit Pack, mieszczącej się w Żninie. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Lovechock B.V świętuje 10-lecie odejścia od 
plastiku na rzecz rozwiązań z NatureFlex! 
Producent etycznej surowej czekolady Lovechock B.V 
obchodzi 10-lecie całkowitej rezygnacji z plastiku w swojej 
produkcji! Minęła już dekada, odkąd firma Lovechock 
zastąpiła wszystkie konwencjonalne opakowania 
plastikowe odnawialnymi i kompostowalnymi foliami 
celulozowymi NatureFlex. Logo PlasticFree jest znakiem 
należącym do A Plastic Planet – organizacji 
„plastikoholików”, którzy pragną zainspirować świat do 
rezygnacji z tworzyw sztucznych. Za ich aprobatą firma 
Lovechock od trzech lat stosuje to logo. 
Folie NatureFlex™ są wytwarzane z masy celulozowej 
pochodzącej z plantacji drzew szybkorosnących 
zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.  

czytaj dalej 
 

 

 

XVII Jesienne Sympozjum Przemysłu 
Farmaceutycznego i Kosmetycznego  
W dniu 15 lipca Polska Izba Opakowań objęła patronat nad 
Jesiennym Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 
października 2021 r. w Łodzi. Organizatorem konferencji 
jest firma BMP.W programie konferencji znajdą się dwa 
panele poświęcone opakowaniom: „Jak i w co pakować?” 
oraz „Co jeszcze możemy zmienić: opakowania”. 
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują się 
na stronie wydarzenia 

strona wydarzenia 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/jubileuszowa-konferencja-tektura-falista-najnowsze-technologie-we-wrzesniu
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/lovechock-bv-swietuje-10-lecie-odejscia-od-plastiku-na-rzecz-rozwiazan-z-natureflex
https://www.kierunekfarmacja.pl/konferencja,2199,83345.html


Dla Członków PIO 

 
 

 

 

Izbowe media do dyspozycji członków PIO 
Przypominamy, że do dyspozycji członków PIO jest 
prowadzony przez Izbę portal oraz wydawany 3 razy w 
miesiącu newsletter, który trafia do niemal 3000 
odbiorców.  
Zachęcamy zatem do nadsyłania materiałów i artykułów 
dotyczących nowych rozwiązań, produktów, osiągnięć i 
wyróżnień Państwa firmy, a także artykułów 
merytorycznych, którymi chcieliby Państwo się podzielić. 
Jest to szybka, wygodna i dla członków PIO bezpłatna forma 
promocji swojej firmy i jej oferty. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie materiałów 
(lub linków do artykułu na Państwa stronie) na adres biura 
Izby. 
 

 
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

