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Targi Packaging Innovations już za parę dni w 
Warszawie 
Parę dni dzieli nas od Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się 15-
16.09.2021 r. w EXPO XXI Warszawa równocześnie z 
Festiwalem Marketingu i Druku. Połączenie sił dwóch 
dużych graczy – Targów w Krakowie i OOH Magazine 
sprawi, że będzie to największe tego typu wydarzenie w 
Polsce w 2021 roku. Polska Izba Opakowań wraz z firmami 
członkowskimi AKPUD i DRUK SERWIS 24 zapraszają  na 
stoisko A2. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

BOBASKET - opakowania w dobrej formie 
BOBASKET® to unikalna forma opakowania nagrodzona 
srebrnym odznaczeniem INNOVATION AWARD 2020. 
Autorski patent SILBO to opakowanie o wyjątkowej formie, 
wyróżniające się na rynku swoim kształtem i użytecznością. 
Poręczny koszyk z uchwytem może być wykonany 
z indywidualnie dobranego surowca i zadrukowany według 
własnego projektu. Jest wytrzymały i wygodny w użyciu, 
a jednocześnie lekki i estetyczny. Dzięki wbudowanej siatce, 
pozwala w atrakcyjny sposób zaprezentować produkt, 
gwarantując przy tym niezbędną wentylację. Wykonany 
z kompostowalnego surowca może być wraz z resztkami 
jedzenia wyrzucony do pojemnika na bioodpady, gdzie 
ulegnie naturalnemu rozkładowi. 

 

 
 
 

 

Ogólnopolska konferencja „Od pola do stołu” 
Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Od 
pola do stołu” online, która odbędzie się w dniu 23 
września 2021 r. Nowa strategia Unii Europejskiej “OD 
POLA DO STOŁU” zapoczątkuje nową erę dla producentów, 
przetwórców i konsumentów żywności. Podczas konferencji 
przedstawione zostaną cztery panele, podczas których 
zaprezentowane będą najważniejsze szanse i wyzwania 
wynikające z przyjęcia strategii “Od pola do stołu”. Jeden z 
paneli poświęcony będzie zagadnieniu opakowań, a 
prelegentami będą przedstawiciele firm członkowskich 
IBWCH - COBRO oraz FUTAMURA. 

czytaj dalej 
 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/ogolnopolska-konferencja-od-pola-do-stolu


 
 

 

Targi FachPack w Norymberdze 
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Opakowań, 
Technologii, Procesów i Logistyki FachPack odbędzie się w 
dn. 28–30 września br. w NürnbergMesse.  
Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej – będzie 
można w nim wziąć udział albo osobiście, albo skorzystać z 
możliwości zwiedzania hal w świecie wirtualnym poprzez 
platformę cyfrową o nazwie myFACHPACK. Motto wystawy, 
które brzmi: „Tworzymy przyszłość”, wyraża zaangażowanie 
branży w poszukiwanie opakowania przyjaznego dla 
środowiska, tworzonego z wykorzystaniem najnowszych 
technologii cyfrowych. 

więcej informacji 
 

 
 

 

Konsultacje ROP przedłużone do 20 września 
br. 
W związku z licznymi prośbami kierowanymi do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska uprzejmie informujemy, 
że konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC 
81) zostają przedłużone do dnia 20 września 2021 r. – 
czytamy na stronie resortu. 
Ministerstwo tym samym przychyliło się do próśb i 
wniosków interesariuszy rynku gospodarki odpadami, 
którzy prosili o przedłużenie konsultacji publicznych 
projektu nowelizacji. 

 czytaj dalej 
 

 
 

 
 

Trzy dni z polskim winem – podsumowanie  
targów WINO 
Polskie wino na dobre zagościło na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich (27-29 sierpnia br.) Podczas 
wydarzenia zaprezentowali się nie tylko producenci win. 
Wśród wystawców pierwszej edycji Targów WINO znaleźli 
się również producenci serów, naturalnie produkowanych 
soków, korków do wina, czy nawet biżuterii.  
Ostatnie trzy dni były również znakomitą okazją do 
spotkania i integracji dla samych winiarzy. Wzajemne 
próbowanie stworzonych przez siebie trunków, wymiana 
wiedzy i doświadczeń – to kolejny walor spotkania na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich. 
Dodatkową atrakcją przygotowaną przez organizatorów 
były komentowane degustacje, które odbyły się w sali 
Saffron a`la carte, w restauracji GardenCity. Bilety na 
spotkanie zostały wyprzedane jeszcze przed rozpoczęciem 
targów.  

czytaj dalej 
 

 
 

https://www.fachpack.de/en
https://portalkomunalny.pl/konsultacje-rop-przedluzone-do-20-wrzesnia-2021-r-423109/
https://www.targiwino.pl/pl/aktualnosci/trzy-dni-z-polskim-winem-podsumowanie-targow-wino/


Dla Członków PIO 

 
 

 

 

TAROPAK – Platforma spotkań online 
W dniu 14 września o godz.10.00 Polska Izba Opakowań 
wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, 
organizuje za pośrednictwem platformy MS Teams dla 
członków Izby spotkanie online, prezentujące możliwości i 
działanie nowej platformy wspierającej targi TAROPAK.  
Platforma będzie ciekawym uzupełnieniem tradycyjnej 
formy stacjonarnego wydarzenia. 
Link do uczestnictwa został przesłany bezpośrednio do 
członków PIO. Firmy spoza grona członków Polskiej Izby 
Opakowań pragnące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o 
kontakt z biurem Izby w celu uzyskania linku do spotkania 
(mail: info@pio.org.pl). 

 

 
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

