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nr 29/2021 z dnia 

Targi Warsaw Pack już w przyszłym tygodniu 
w Nadarzynie  
VI Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
odbędą się w dniach 23-25.11. 2021 r
EXPO w Nadarzynie. Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
Opakowań zaprezentują swoją ofertę firmy : 
AKPUD - stoisko B3.122 bo 
JETMAR – stoisko B3.122 ao  
PAKMAR- stoisko B3. 122 co 
POLSKA IZBA OPAKOWAŃ-stoisko B3.122 do
Serdecznie zapraszamy! 

Konferencja TRENDY I INNOWACJE W 
OPAKOWALNICTWIE 23 listopada 
Nadarzynie 
Polska Izba Opakowań jest organizatorem Konferencji: 
Trendy i innowacje w opakowalnictwie, 
będą m.in. naukowcy  Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, Sieci Badawczej Łukasiewicz
Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz
IBS Global, Dekorglass i Banku Santander. 
Miejsce: Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn Hala B, Sala 
Konferencyjna nr 1, bezpłatnie. 
Czas: 23 listopada , godz.12 

 

 

Kencko wykorzystuje w saszetkach 
kompostowalną folię NatureFlex™
Amerykańsko-portugalska firma K
wytwarzane z surowców odnawialnych i kompostowalne 
folie NatureFlex™ do zastosowania w saszetkach na 
liofilizowane mieszanki smoothie. Założyciel i prezes 
Kencko, Tomás Froes, opracował pierwszą wersję mieszanki 
smoothie po tym, jak zdiagnozowano 
zapalenie żołądka - postanowił wówczas znaleźć wygodny i 
przystępny sposób, by zawsze mieć przy sobie zdrowe 
owoce i warzywa. 

 

Wyróżnienie dla TransferDrukPapier
Firma Transferdrukpapier otrzymała wyróżnienie w V edycji 
konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Produkt w 
obiegu” dla papieru z ekobarierą wodo i tłuszczoodporną. 

 
z dnia 18 listopada 2021 r. 

 
Targi Warsaw Pack już w przyszłym tygodniu 

VI Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
25.11. 2021 r. w PTAK WARSAW 

EXPO w Nadarzynie. Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
swoją ofertę firmy :  
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jest organizatorem Konferencji: 
Trendy i innowacje w opakowalnictwie, gdzie prezenterami 
będą m.in. naukowcy  Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, Sieci Badawczej Łukasiewicz-COBRO i Instytutu 

znych oraz przedstawiciele 
Banku Santander.  

Nadarzyn Hala B, Sala 
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Kencko wykorzystuje w saszetkach 
kompostowalną folię NatureFlex™ 

portugalska firma Kencko wybrała 
wytwarzane z surowców odnawialnych i kompostowalne 
folie NatureFlex™ do zastosowania w saszetkach na 
liofilizowane mieszanki smoothie. Założyciel i prezes 
Kencko, Tomás Froes, opracował pierwszą wersję mieszanki 
smoothie po tym, jak zdiagnozowano u niego ostre 

postanowił wówczas znaleźć wygodny i 
przystępny sposób, by zawsze mieć przy sobie zdrowe 

czytaj dalej 

 
ferDrukPapier 

Transferdrukpapier otrzymała wyróżnienie w V edycji 
konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Produkt w 
obiegu” dla papieru z ekobarierą wodo i tłuszczoodporną. 



                                                   

 
 
 
 

 

Produkt nadaje się do recyklingu i jest alternatywą dla 
papierów pokrytych foliami polietylenowymi, świetnie 
chroni przed wilgocią i tłuszczem, z powodzeniem nadaje 
się do pakowania żywności mokrej jak i suchej: zioła, sałaty, 
fast food, wędliny, sushi, kubki do zimnych i gorących 
napoi, jednorazowe naczynia, worki na bio śmieci.  
www.transferdrukpapier.pl     

 
 

 

NIEZBĘDNIK POLIGRAFA 
Świat Poligrafii Professional uruchomił podcasty o nazwie 
NIEZBĘDNIK POLIGRAFA, dedykowane szeroko rozumianej 
branży poligraficznej. Redakcja prezentuje różnorodną 
tematykę sięgającą nie tylko technologii, biznesu, wdrożeń 
ale także aktualnej sytuacji i zjawisk zachodzących w branży. 
Z dozą humoru i wiedzy. Od szerokiej i wąskiej wstęgi, 
introligatorni i różnych technologii drukowania po 
optymalizację i standaryzację a nawet SI (sztuczną 
inteligencję). Wśród gości pierwszych trzech sezonów byli 
między innymi: Marcin Wójcik (LFP Industrial Solutions), 
Paweł Szpil (Reprograf-Grafikus), Łukasz Żarnecki 
(Heidelberg Polska) oraz wielu innych. 

czytaj dalej 
 

 
 

Program i zgłoszenia 
 

 

 

 

 

Arctic Paper i Rottneros nawiązują współpracę 
w zakresie produkcji opakowań z włókna 
celulozowego w Polsce 
Rottneros i Arctic Paper podpisały list intencyjny dotyczący 
zawiązania spółki joint venture (50/50) w Kostrzynie, której 
celem jest budowa fabryki tacek z formowanego włókna 
celulozowego.W nowej fabryce będą produkowane 
opakowania wysokobarierowe, np. służące do pakowania w 
atmosferze modyfikowanej, zapewniającej wydłużony okres 
przydatności do spożycia, a także opakowania o mniejszych 
wymaganiach funkcjonalnych, wszystkie w oparciu o włókno 
celulozowe wytwarzane przez Rottneros. 

czytaj dalej 
 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 



Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? 
Chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości?

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana dan
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 na
bazy danych lub  nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmi
lub  usunąć swoje dane  z naszej listy mailingowej.

 
 

 

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 dan
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 

ających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z na
nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej  informacji, prosimy o wiadomość na adres biuro@pio.org.pl

razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmi
z naszej listy mailingowej. 

 
Zapisz 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 

ających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z naszej 
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 


