
 

 
  

 

 
 

 

       
 

 

nr  4/2022 z dnia

 

 

Targi Warsaw Pack już wkrótce
VII Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
odbędą się w dniach 26-28.04. 202
EXPO w Nadarzynie. Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
Opakowań zaprezentują swoją ofertę firmy : AKPUD
JETMAR . Zapraszamy na stoiska B3.41 (Akpud)
Jetmar) oraz B3.50 (Druk Serwis 24).
Polska Izba Opakowań jest organizatorem Konferencji: 
Innowacje w opakowalnictwie, gdzie prezenterami będą 
m.in. naukowcy  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
SGH, Łódzkiego Instytutu Technologicznego
przedstawiciele Banku Santander, 
Serwis 24 oraz redaktor naczelny 
Ukrainy. Zachęcamy do udziału w Konferencji.

 

 

Powstanie Łódzkiego Instytutu 
Technologicznego 
Łukasiewicz – ŁIT rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 
2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów 
działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz 
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 
Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz
Instytutu Włókiennictwa. Główna siedziba Łukasiewicz 
mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej
Łodzi. Instytut posiada także pięć pozostałych łódzkich 
lokalizacji, a także po jednej w Krakowie i Warszawie

 

@Targi Packaging Innovations 
na bezpłatny #webinar z firmą Aniflex!
 
„Zdobienie i kreatywne projektowanie”
26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00
Zarejestruj się: https://bit.ly/3q5REtw
 

 
z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

 

 

 
wkrótce w Nadarzynie  

Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
. 2022 r. w PTAK WARSAW 

EXPO w Nadarzynie. Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
tują swoją ofertę firmy : AKPUD i 

Zapraszamy na stoiska B3.41 (Akpud), B3.51 (PIO i 
Jetmar) oraz B3.50 (Druk Serwis 24). 
Polska Izba Opakowań jest organizatorem Konferencji: 

gdzie prezenterami będą 
m.in. naukowcy  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Łódzkiego Instytutu Technologicznego, 
przedstawiciele Banku Santander,  firm Futamura i Druk 
Serwis 24 oraz redaktor naczelny  magazynu Upakovka z 

udziału w Konferencji. 
Program konferencji 

 
Powstanie Łódzkiego Instytutu 

rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 
2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów 
działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – 
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 
Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – 
Instytutu Włókiennictwa. Główna siedziba Łukasiewicz – ŁIT 
mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 w 
Łodzi. Instytut posiada także pięć pozostałych łódzkich 
lokalizacji, a także po jednej w Krakowie i Warszawie.   

czytaj dalej 
 

 

 

@Targi Packaging Innovations zapraszają 
na bezpłatny #webinar z firmą Aniflex! 

„Zdobienie i kreatywne projektowanie” 
26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 

https://bit.ly/3q5REtw 

 



 

Dla Członków PIO 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości?

 

Nowości wydawnicze z zakresu 
opakowalnictwa  
Ostatnio na krajowym rynku wydawniczym z zakresu 
opakowalnictwa ukazała się interesująca książka pt. : 
„Opakowania jako narzędzie oddziaływania na nabywców. 
Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie”, autorstwa 
pani dr Moniki Ratajczyk z Katedry Metod Badawczych 
Zarządzania UMCS w Lublinie. 
Omawiana książka dokonuje szerokiego przeglądu stanu 
aktualnej wiedzy o opakowaniach od strony naukowej ze 
szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania i 
marketingu oraz zakupów, a także praktyki
rzeczywistości biznesowej. 

 

Biuletyn Opakowaniowy  nr 
Ukazał się najnowszy numer Biuletynu Opakowaniowego, 
podsumowujący I kwartał 2022 roku. W numerze:
Klub Opakowaniowców na Walnym Zgromadzeniu 
Członków Polskiej Izby Opakowań
opakowań -  wywiad z prof. Tkaczykiem
perspektywy rynku opakowań w Polsce
ekologiczne przedłużają trwałość produktu
członkowskich; Powstanie Łódzkiego Instytutu 
Technologicznego; Europejskie instytuty opakowań wzywają 
do wspólnego działania;  Nowości wydawnicze z zakresu 
opakowalnictwa; Z życia firm członkowskich
Packaging Innovations 2022. 
 

 

Klub Opakowaniowców Ukrainy na Walnym 
Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby 
Opakowań 
24 marca 2022 r. odbyło się internetowe 
Zgromadzenie Członków Polskiej  Izby Opakowań, na które 
jako goście zostali zaproszeni prezes Klubu 
Opakowaniowców Ukrainy Weronika Halaidzhi oraz 
redaktor naczelny magazynu Upakovka Walery Kryvoshe
Opowiadali o Klubie i jego działalności od 25 lat: wydawanie 
magazynu „Opakowania” i literatury, organizowanie 
konferencji, seminariów i konkursów na najlepsze 
opakowanie „Ukraińska Gwiazda Opakowań” i etykiet 
„Ukrainian Label”, praca z uczelniami oraz współpraca z 
WPO, EPIC i krajowymi stowarzyszeniami opakowaniowymi 
z innych krajów . 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego

 

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się
 

Nowości wydawnicze z zakresu 

Ostatnio na krajowym rynku wydawniczym z zakresu 
opakowalnictwa ukazała się interesująca książka pt. : 

narzędzie oddziaływania na nabywców. 
Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie”, autorstwa 
pani dr Moniki Ratajczyk z Katedry Metod Badawczych 

Omawiana książka dokonuje szerokiego przeglądu stanu 
ch od strony naukowej ze 

szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania i 
marketingu oraz zakupów, a także praktyki-od strony 

czytaj dalej 

 
nr 1/2022 

Ukazał się najnowszy numer Biuletynu Opakowaniowego, 
podsumowujący I kwartał 2022 roku. W numerze: 
Klub Opakowaniowców na Walnym Zgromadzeniu 
Członków Polskiej Izby Opakowań;  Krajowy sektor 

z prof. Tkaczykiem;  Wyzwania i 
perspektywy rynku opakowań w Polsce; Silbo-Opakowania 
ekologiczne przedłużają trwałość produktu;  Jubileusze firm 

Powstanie Łódzkiego Instytutu 
Europejskie instytuty opakowań wzywają 

Nowości wydawnicze z zakresu 
Z życia firm członkowskich; Targi 

pobierz Biuletyn 
 

 
Klub Opakowaniowców Ukrainy na Walnym 

Członków Polskiej Izby 

24 marca 2022 r. odbyło się internetowe Walne 
Izby Opakowań, na które 

jako goście zostali zaproszeni prezes Klubu 
Ukrainy Weronika Halaidzhi oraz 

redaktor naczelny magazynu Upakovka Walery Kryvoshey. 
powiadali o Klubie i jego działalności od 25 lat: wydawanie 

iteratury, organizowanie 
konferencji, seminariów i konkursów na najlepsze 
opakowanie „Ukraińska Gwiazda Opakowań” i etykiet 
„Ukrainian Label”, praca z uczelniami oraz współpraca z 
WPO, EPIC i krajowymi stowarzyszeniami opakowaniowymi 

czytaj dalej 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
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. 

 


