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Zbliżające się targi Packaging Innovations
31.05-01.06.2022 r. odbędą się 14. Międzynarodowe Targi 
Opakowań Packaging Innovations
Warszawie. Są to niezawodne targi B2B skierowane do 
zakładów produkcyjnych, sieci handlowych, ale i mniejszych 
przedsiębiorców poszukujących nowych opakowań dla 
swoich produktów. Wydarzenie wyróżnia formuła 
konkretnych spotkań biznesowych, ciekawa oferta 
produktowa, liczne innowacje, a także bogaty program 
towarzyszący pełen inspirujących wykładów i warsztatów 
oraz konferencje branżowe. 

Dodatkowo podczas targów odbędzie się wręczenie nagród 
zwycięzcom w konkursie Strefa Studenta. W Jur
Prezes Polskiej Izby Opakowań Prof. Stanisław Tkaczyk. 

 

II webinarium z cyklu Problemy Jakości 
wczoraj, dzisiaj i jutro 
Redakcja dwumiesięcznika Problemy Jakości serdecznie 
zaprasza do uczestnictwa w II webinarium z cyklu Problemy 
Jakości – wczoraj, dzisiaj i jutro. Wydarzenie odbędzie się 
na platformie MS Teams.  
 

Dołącz do konwersacji (microsoft.com)

 
2022 z dnia 26 maja 2022 r. 

 
Packaging Innovations 

01.06.2022 r. odbędą się 14. Międzynarodowe Targi 
Opakowań Packaging Innovations w Centrum Expo XXI w 

to niezawodne targi B2B skierowane do 
zakładów produkcyjnych, sieci handlowych, ale i mniejszych 
przedsiębiorców poszukujących nowych opakowań dla 
swoich produktów. Wydarzenie wyróżnia formuła 

wych, ciekawa oferta 
produktowa, liczne innowacje, a także bogaty program 
towarzyszący pełen inspirujących wykładów i warsztatów 

Dodatkowo podczas targów odbędzie się wręczenie nagród 
zwycięzcom w konkursie Strefa Studenta. W Jury był m.in. 
Prezes Polskiej Izby Opakowań Prof. Stanisław Tkaczyk.  

 

II webinarium z cyklu Problemy Jakości – 

Redakcja dwumiesięcznika Problemy Jakości serdecznie 
zaprasza do uczestnictwa w II webinarium z cyklu Problemy 

wczoraj, dzisiaj i jutro. Wydarzenie odbędzie się 

Dołącz do konwersacji (microsoft.com) 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości?

 

Spotkanie reaktywujące Polską Nagrodę 
Jakości 
Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w 
połowie marca br. w Krajowej Izbie Gospodarczej w 
Warszawie 26 edycja Polskiej Nagrody Jakości zostanie 
zorganizowana przez Fundację Qualitas wraz z part
– sygnatariuszami porozumienia. Porozumienie otwiera 
nowy rozdział w historii Polskiej Nagrody Jakości, 
wyróżnienia przyznawanego podmiotom i osobom
wyróżnia urzeczywistnianie filozofii jakości.

 

SILBO – nowe opakowania 

SILBO Sp. z o.o. stworzyli nowe opakowania, które ułatwią 
segregację oraz recykling. 
Na ich stronie, można zapoznać się z takimi produktami jak:

 Mr Paper  
 100% kompostowalne 
 BOBASKET 

 

Green Tree Group 
Ostatnimi czasy Green Tree Group Sp. z o.o. zaczęło 
współpracę z siecią sklepów Dino. Teraz można tam kupić 
ich produkty.  

Zapraszamy również na ich stronę: 
naczynia, sztućce - sklep.greentree.com.pl
oferty na allegro: Przedmioty użytkownika GreenTreeGroup 
- Allegro.pl. 
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Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się
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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. 

 


