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LAUREACI
Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań
PakStar 2006, organizowanego pod
patronatem honorowym Ministra
Gospodarki
W 2006 roku zorganizowano po raz trzeci
Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar, którego
podstawowym celem jest pobudzanie postępu technicznego w dziedzinie opakowań i zwiększenie konkurencyjności pakowanych wyrobów, jak równieŜ otwarcie
drogi do uczestnictwa w światowym konkursie opakowań WorldStar.
Jury Konkursu, obradujące w dniu 7 czerwca 2006
wyłoniło laureatów Konkursu, kierując się następującymi kryteriami przy ocenie zgłoszonych wzorów
opakowań i materiałów opakowaniowych, jak:
• nowoczesność (w tym zastosowanie nowych
materiałów, oryginalność rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystanie nowych technik itd.);
• właściwości decydujące o skutecznej ochronie
pakowanego wyrobu;
• walory ekologiczne; walory estetyczne i
reklamowe
• walory informacyjne opisu na opakowaniu;
• przydatność do mechanizacji i automatyzacji
procesów pakowania.
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NAGRODY
opakowania jednostkowe i grupowe
Słoik szklany do dŜemu o nazwie
„ Ł owicz Czeko Dż emi”

Producent: OWENS ILLINOIS Polska S.A.
Jarosław;
UŜytkownik: AGROS NOVA Sp. z o.o., Warszawa
Opakowanie dla nowego na rynku polskim produktu
przeznaczonego dla dzieci – czekolady z dŜemem,
wyróŜnia się oryginalnym, funkcjonalnym kształtem
umoŜliwiającym łatwe chwytanie słoika przez dziecko
oraz zapewniającym stabilność opakowania na linii
napełniającej oraz na półce sklepowej. Efektowna szata
graficzna dostosowana do charakteru produktu, w
połączeniu z zaletami termokurczliwej etykiety i
zmodernizowanym kształtem słoika, decydują o
walorach prezentacyjno-reklamowych. Zalety ekologiczne szkła są powszechnie uznawane.
Opakowanie prezentacyjne z tektury falistej do
wieszaków na krawaty
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Producent: Zakład Produkcji Opakowań MAXBOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa
Rodzina opatentowanych opakowań na wieszaki do
krawatów, wykonanych z tektury falistej z mikrofalą,
składa się ze stojaka ekspozycyjnego oraz z dwu opakowań jednostkowych. Oryginalny kształt przypominający krawat oraz faktura zewnętrznej warstwy
surowej tektury podnoszą walory prezentacyjnoreklamowe.
O walorach ekologicznych decydują: uŜyty materiał
opakowaniowy, szczególnie przydatny do recyklingu
oraz formowanie opakowań z wykrojów, bez uŜycia
zszywek i bez klejenia.
Pudełka z przeźroczystej sztywnej folii PET
o szerokim zakresie zastosowań

Producent: Georg UTZ Sp. z o.o., Kąty
Wrocławskie;
oraz nagroda specjalna za szczególne walory
uŜytkowe przyznana przez Ministra Gospodarki,
Patrona Honorowego Konkursu

Producent: Zakład Produkcji Opakowań ”TUBUS”
P. Trojan, P. Adamski Spółka Jawna, Warszawa
oraz nagroda specjalna za walory ekologiczne i
innowacyjność przyznana przez Wydawcę Pisma
„Nowoczesny Magazyn”, Patrona Prasowego
Konkursu
Pudełka wykonane są z profili z folii PET, o szczególnie wysokiej przezroczystości, zgrzewanych w
ciągłym procesie automatycznym. Profile te mogą być
nawinięte w zwój, lub dostarczane w postaci wykrojów.
W wyniku zastosowania opatentowanego sposobu
zamykania, opakowanie jest jednomateriałowe, wytwarzane przy zminimalizowanym odpadzie produkcyjnym.
Efekty ekologiczne wynikają ponadto z zastąpienia folii
z PVC, w opakowaniach tego typu, dotychczas
wytwarzanych w kraju, znacznie korzystniejszą pod
tym względem folią z PET.

opakowania transportowe i zbiorcze
Paleta szkrzyniowa „SMART”

Paletowa jednostka ładunkowa, składająca się z palety
płaskiej z tworzywa sztucznego o znormalizowanych
wymiarach oraz z pojemników systemowych „Rako” o
róŜnych gabarytach, dostosowanych do wymiarów
palety, wykonanych z polipropylenu. Paleta „SMART”
wytrzymuje obciąŜenia statyczne do 6000 kG. Cykl
Ŝycia wynosi od 3 do 8 lat. Jest to opakowanie o
szerokim zastosowaniu, wysokich walorach logistycznych, ekologicznych i estetycznych, zapewniające
dobrą ochronę pakowanych wyrobów.
Opakowanie do transportu elementów
montaŜowych

Producent: conTeyor Poland Sp. z o.o., CzechowiceDziedzice;
Opakowanie wielokrotnego uŜycia z tworzywa
sztucznego (HDPE, LDPE, PP), wyposaŜone w
prostokątne kieszenie z włókien PE i PP do
równoczesnego
przewozu
róŜnych
elementów
montaŜowych. Opakowanie jest składane (moŜliwość
zmniejszenie objętości po opróŜnieniu o 80%),
funkcjonalne, skutecznie zabezpieczające zawartość,
wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
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opakowań. Konstrukcja opakowań pozwala na
efektowny zadruk na całej powierzchni, doskonale
widoczny na sklepowej półce, co jest szczególnie
waŜne dla celów marketingowych.
Zastosowanie
zamknięcia
strunowego
podnosi
funkcjonalność opakowań. UmoŜliwia ono wielokrotne
szczelne zamykanie i otwieranie. Produkt moŜe być
przechowywany w tym samym opakowaniu.
Butelki szklane serii „FLAME” do wód toaletowych
i perfum

Producent: Goodwell Polska Sp. z o.o., Gryfice.
Opakowanie
zbiorcze
zakupów,
dostosowane
wymiarami do wózków sklepowych, wykonane jest z
tektury falistej 3- lub 5-cio warstwowej i nadaje się do
wielokrotnego uŜycia. Zaletą jego jest niski koszt oraz
przydatność do ponownego przetwórstwa. System
opakowań „PUT-IN” znacznie usprawnia dokonywanie
zakupów jednorazowo duŜej ilości towarów, a
szczególną rolę pełnić będzie w testowanym obecnie
przez duŜe sieci handlowe takie jak np. TESCO,
WALLMART - systemie bezobsługowych kas, które
automatycznie odczytują wartość towarów bez ich
wypakowywania
na
taśmę
sklepową,
dzięki
„mikrochipowi” umieszczonemu na kaŜdym towarze
znajdującym się w sklepie.
System opakowań „PUT-IN” pozwoli ograniczyć ilość
torebek z tworzyw sztucznych stosowanych w
hipermarketach do pakowania zakupów i polimerowych
odpadów
opakowaniowych,
nie
podlegających
biodegradacji.

WYRÓśNIENIA

Producent: Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.,
Działdowo.
Zgłoszone butelki odznaczają się awangardowymi
kształtami, wysoką jakością oraz zaawansowanymi
rozwiązaniami technologicznymi, zapewniającymi
funkcjonalność i ekonomiczność opakowania.
Butelki moŜna róŜnorodnie zdobić: matować chemicznie, pokrywać farbą oraz wykonywać na nich nadruk.
Wiaderka blaszane typu „TULIP”
do wyrobów chemicznych

opakowania jednostkowe i grupowe
Torebki stojące z zamknięciem strunowym do
produktów spoŜywczych

Producent: Coffee Service J.V. Sp. z o.o., Warszawa
Torebki stojące typu DOYPACK z zamknięciem
strunowym. Dno w kształcie elipsy i pionowe zgrzewy
krawędziowe powodują sztywność i stabilność

Producent: ”OPAKOFARB” Zakład Produkcji
Opakowań Sp. z o.o., Włocławek
Korpus i wieczko wykonane są z blachy ocynowanej.
Pierścień jest podwójnie zawalcowany do pobocznicy i
uszczelniony. Wieczko, wciskane w pierścień, uszczelnione jest uszczelką i zabezpieczone przed wypadnięciem specjalnie ukształtowanym przetłoczeniem.
Kabłąk wykonany jest z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,7 mm.
MoŜliwe jest wykonanie wiaderka w wersji do
wyrobów wodorozcieńczalnych.
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opakowanie transportowe
Pojemnik międzyoperacyjny z płyty
polipropylenowej

Estetyka trafiająca w gust dziecięcego konsumenta,
atrakcyjność wizualna, kolorystyka odpowiadająca
owocom wchodzącym w skład produktu, nowoczesna
stylistka
korespondująca
z
formą
materiału
opakowaniowego – folii termokurczliwej typu:
„sleeve”, walory promocyjne.
Jury Konkursu:
Przewodniczący:
Stanisław Tkaczyk, Prof. dr hab. inŜ., Dyrektor
COBRO, Prezes KIO
Członkowie:

Producent: Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON
S.A., Krupski Młyn
Pojemnik wielokrotnego uŜycia (40 krotna rotacja),
wykonany z płyty polipropylenowej o konstrukcji
zbliŜonej do tektury falistej (tzw. płyty TEKPOL)
odporny jest na działanie naraŜeń klimatycznych i
łatwy do czyszczenia.
Stosowany jako pojemnik międzyoperacyjny dobrze
zabezpiecza przed uszkodzeniem przemieszczane
produkty o zróŜnicowanych kształtach i rozmiarach
(moŜliwość uŜycia dodatkowych zabezpieczeń w
postaci przekładek, pokryw, przegród wewnętrznych).
Dzięki zastosowaniu listew wzmacniających z
tworzywa sztucznego pojemniki mogą być piętrzone w
stabilne stosy.
Pojemnik po zuŜyciu nadaje się do ponownego
przetwórstwa.

•

Jerzy Burski, Projektant, Studio Graficzne S.C.

•

Bohdan Czerniawski, doc. dr inŜ., Główny
Specjalista ds. Badawczych, COBRO

•

Stefan Jakowski, doc. dr inŜ., Główny
Specjalista ds. Opakowań Transportowych,
COBRO

•

Andrzej Korzeniowski, prof. dr hab., Rektor
WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu

•

ElŜbieta Sieliwanowicz, mgr inŜ., Federacja
Konsumentów

•

Jadwiga Szymczak, prof. dr hab., Uniwersytet
Łódzki

•

Wacław Wasiak, mgr inŜ., Dyrektor Biura
Krajowej Izby Opakowań

•

Jolanta Wikalińska, mgr inŜ., St. Specjalista,
Ministerstwo Gospodarki

•

Hanna śakowska, dr inŜ., Kierownik Zakładu
Ekologii Opakowań, COBRO

materiał opakowaniowy
Etykieta termokurczliwa typu „sleeve” do butelek
szklanych nowej linii produktów marki PYSIO dla
dzieci, o nazwie ”PYSIO Banana Bum”. Producent:
Agros Nova Sp. z o.o.

Projekt i zgłoszenie: CZTERYCZWARTE Sp. z o.o.,
Warszawa.

Komitet Honorowy Konkursu:
•

Andrzej Arendarski, dr, Prezes Krajowej Izby
Gospodarczej

•

Danuta Chyłek, mgr inŜ., Redaktor Naczelna
Czasopisma „Przemysł SpoŜywczy”

•

Irena Hejduk, prof. dr hab., Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie

•

Krzysztof J. Kurzydłowski, prof. dr hab.,
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego

•

Izabela E. Kwiatkowska, mgr, Redaktor
Naczelna Magazynu „PACKAGING
POLSKA”
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•

Antoni Miklaszewski, mgr, Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Przemysłowej,
Ministerstwo Gospodarki

•

Wojciech Pawłowski, mgr, Przewodniczący
Rady Nadzorczej Warta Glass Sp. z o.o. w
Poznaniu, Przewodniczący Rady Krajowej Izby
Opakowań w Warszawie

•

Wojciech Ratyński, dr inŜ., Prezes Naczelnej
Organizacji Technicznej NOT

•

Tadeusz Romanowicz, mgr inŜ., Redaktor
Naczelny Miesięcznika TechnicznoEkonomicznego „Opakowanie”

•

Halina Walter, mgr., Dyrektor Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie

•

Bogusław Zalewski, mgr, Prezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich
Oprac: Komisja Konkursu PakStar 2006

Małe Średnie Przedsiębiorstwa
Działania dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w planach Komisji
Europejskiej
W związku ze zbliŜającą się inauguracją nowej
edycji wspólnotowych programów wsparcia finansowego Komisja Europejska informuje, w jaki sposób
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać
się o swój udział w dostępnych dotacjach.
Pierwszego stycznia 2007 r. ma rozpocząć się 7 Program Ramowy (7.PR) w dziedzinie badań i rozwoju
technologicznego wraz z programem na rzecz
konkurencyjności i innowacji (CIP), a takŜe następna
edycja funduszy strukturalnych i funduszu spójności,
które będą kładły większy nacisk na wzrost
gospodarczy i zatrudnienie.
Na konferencji na temat ułatwienia MŚP dostępu do
programów unijnych, która odbyła się w Brukseli 11
października 2006 r., wiceprzewodniczący Komisji
Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę
dotyczącą przedsiębiorstw i przemysłu, powiedział, iŜ
przy projektowaniu nowych programów unijnych
wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i
badania, Komisja Europejska zwróciła szczególną
uwagę na MŚP. W wyniku tego poprawi się dostęp
MŚP do finansowania UE
W 7.PR – 15% zwiększonego budŜetu przeznaczone
zostanie na projekty z udziałem MŚP. Zmiany w
narzędziach i procedurach programu są równieŜ
pomyślane tak, by zachęcić do uczestnictwa małe

firmy: zasady uczestnictwa zostały uproszczone, aby
reguły prawne i finansowe były interpretowane bardziej
spójnie. Zostały wypracowane bardziej przyjazne dla
uŜytkownika rozwiązania dotyczące gwarancji i będą
wprowadzane prostsze procedury oceny i wyboru.
Komisja wprowadza teŜ „talon na konsultacje”, który
pozwoli MŚP przetestować wykonalność ich pomysłów
przed złoŜeniem wniosku o finansowanie UE.
Od 1 stycznia 2007 r. Komisja planuje teŜ
zainwestować od 60 do 65% środków z funduszu spójności w programy zmierzające do pobudzenia wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. Pełne włączenie MŚP w
politykę regionalną jest priorytetem nowego okresu.
Aby zagwarantować realizację tego postulatu
stworzono „Wspólnotowe Europejskie Zasoby dla
Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
(JEREMIE).
Ponadto MŚP będą się kwalifikować do wsparcia
niezaleŜnie od lokalizacji. Ułatwi to rozwój zgrupowań
i współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami
w dziedzinach, które jak dotąd nie korzystały
bezpośrednio z europejskiego wsparcia polityki
regionalnej.
Komisja jest takŜe w trakcie przeglądu reguł
pomocy publicznej, zmierzającego do zwiększenia
elastyczności i zapewnienia lepiej ukierunkowanej
pomocy dla MŚP, na przykład w związku z
innowacyjnością, a nowoprzyjęte wytyczne w sprawie
pomocy regionalnej na lata 2007-2013 wprowadzą
nową formę pomocy. Obejmuje ona zachęty do
wspierania nowych przedsiębiorstw oraz MŚP
znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju.
Źródło: Wiadomości KPK Programów Badawczych UE Granty
Europejskie, nr 9, listopad 2006, str. 6

RYNKI
„Ubranie” dla towaru
Rynek waŜniejszych typów opakowań
na Ukrainie
Opakowanie – jest jednym z narzędzi promocji
towaru na rynku, oddziaływania na odbiorcę; reklamy
przedsiębiorstwa, umoŜliwiającym sprzedaŜ towaru po
wyŜszej cenie.
BranŜa opakowań przeŜywająca światowy „boom”
w latach 70-tych, nadal dynamicznie rozwija się na
terenie Ukrainy. W artykule omówiono 6 najczęściej
stosowanych rodzajów opakowań:
 opakowania ze sztywnej folii (PET, PE)
 opakowania ze szkła
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opakowania z papieru i tektury
opakowania z blachy
opakowania typu tetrapack
opakowania z miękkiej folii z tworzyw
sztucznych
Za najszerzej stosowane moŜna uznać pierwsze trzy
spośród wyŜej wymienionych rodzajów opakowań.
Pozostałe zaś są popularne tylko w poszczególnych
segmentach rynku.





Opakowania szklane
Stosuje się je aktualnie do pakowania wyrobów
winiarskich, spirytusowych, perfumeryjnych. W tym
wypadku szczególny nacisk kładzie się na kształt i
oryginalność opakowań. Krajowa produkcja opakowań
szklanych nie ustępuje zagranicznej, jednakŜe póki co
nie dorównuje jej pod względem asortymentu.
Najszerszy asortyment opakowań szklanych
wytwarzany jest przez OOO Volnogorskoje Steklo z
okręgu Dniepropietrowskiego. Producent ten zajmuje
ponad 25% rynku opakowań szklanych Ukrainy. Jego
odbiorcami są wytwórcy wyrobów spirytusowych,
producenci win, w tym win musujących. Coraz bardziej
rozwija się równieŜ krajowa produkcja ekskluzywnych
opakowań ze szkła przy współpracy z firmami
projektowymi. Ci ostatni działają na rynku etykiet i
logotypów butelek. Przykładem moŜe być kompania
„ETEKS” współpracująca z francuską
kompanią
poligraficzna SMAG.

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania papierowe wyparte w latach 70 – 90
opakowaniami z tworzyw sztucznych uzyskały „drugie
Ŝycie” dzięki ekologii. Obroty w tym zakresie są wręcz
kolosalne, na przykład rynek opakowań kartonowych w
USA (według wartości) jest prawie dwukrotnie większy
niŜ budŜet państwa ukraińskiego. Zapotrzebowanie
rynku wewnętrznego jest zaspokajane w ponad 90%
przez wiele krajowych przedsiębiorstw.
Na pierwszym miejscu plasują się Kombinaty
śidaczewskij, RubieŜanskij i Kijowski, które
wytwarzają, według danych marketingowej firmy DPlus, do 80% wielkości produkcji tektury falistej. Co
prawda ta liczba wydaje się zawyŜona w ocenie
Asocjacji „Ukrpapir”, gdyŜ uwaŜa Ŝe moŜna mówić o
80% tylko wtedy, kiedy do wielkości produkcji tych
kombinatów doda się jeszcze produkcję 10-ciu innych.
Nie mniej jednak wszyscy dostrzegli, Ŝe wypieranie z
rynku małych producentów w nowym wieku nabrało
tempa.
Wiadomo, Ŝe w ukraińskiej branŜy opakowaniowej
stale pojawiają się dostawcy kartonów o wysokiej
jakości. Eksporterzy odnotowują w tej niszy
kijowskiego dostawcę „Roteks” – wiodącego w

zakresie kolorowych, kaszerowanych opakowań.
Papierowe torby wytwarza wielu producentów, a w
szczególności dniepropietrowskie przedsiębiorstwo
„WIK – Kom”. Nieznaczny import nowoczesnych
opakowań pochodzi z krajów Europy Wschodniej i
krajów Nadbałtyckich. Rosyjski przemysł w tym
zakresie reprezentuje Troicka Fabryka Papieru.
Charakterystycznym jest, Ŝe rynek tektury falistej (o
wielkości 10 – 15 mln pudeł), często jest nasycany nie
krajowymi, czy nowoczesnymi, importowanymi opakowaniami, ale pudełkami pochodzącymi z importu na
przykład bananów czy pomarańczy.

Opakowania z PE i PET
Opakowania z polietylenu (PE) wytwarza od 10 do
20 krajowych kombinatów. Wiodącymi są kijowski
„Terra-Plast”, Politor, „SWP-Arsinjak”, dniepropietrowski „Polipak” i „Lider”, zachodnio ukraiński
„Luckplastmass” i „A.S.T.R.”. Ogólna wielkość produkcji nie przewyŜsza w ujęciu wartościowym 1,3
milionów USD. Wiadomo, Ŝe polietylenu nie stosuje
się w branŜy spoŜywczej natomiast w branŜach
samochodowej, budowlanej i perfumeryjnej. Ponad
tysiąc ton importuje się (o wartości ponad 2 mln USD)
zazwyczaj z Polski, a takŜe z Niemiec, Rosji, Rumunii i
Chin. Eksport (ponad pól tysiąca ton) wysyłany jest
przede wszystkim do Turcji. UwaŜa się, Ŝe rynek polietylenowych opakowań znajduje się dopiero w fazie
tworzenia.
O ile w zakresie opakowań szklanych, papierowych
i polietylenowych przez dziesięciolecia nie zanotowano
szczególnych zmian, to w zakresie szkłopodobnej folii
(PET) rozwój następuje w kaŜdym roku. Pierwsze
butelki z PET były wytworzone w 1977 roku przez
firmę Du Pont, i przez 15 lat opakowania te posiadały
szereg wad (np. były niebezpieczne dla zdrowia
podczas wielokrotnego uŜycia).
Obecnie światowy rynek produkcji i zbytu
opakowań z PET rośnie o 10% w skali roku, a na
Ukrainie średnio od lat 90-tych wzrost ten ocenia się na
15%. Na Zachodzie Europy opakowania PET zdobyły
równieŜ rynki kosmetyczny, środków czystości,
środków do pielęgnacji samochodów, natomiast na
Ukrainie opakowania z PET stosowane są głównie do
pakowania napojów bezalkoholowych i olejów
roślinnych. W tym zakresie PET wyparł właściwie
innego rodzaju opakowania, zmniejszając do minimalnego poziomu wykorzystanie w tym zakresie
dotychczas stosowanych opakowań szklanych.
Pośród producentów piwa opakowania z PET nie
stały się jeszcze liderem, nie mniej jednak ich ilość w
tej branŜy stopniowo rośnie (10%) szczególnie latem.
Największy producent soków – koncern „Erlan” (marka
handlowa „Biola”) stosuje wyłącznie opakowania z
PET, chociaŜ inni wytwórcy soków stosują opakowania
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typu tetrapak. Opakowania PET pojawiły się w branŜy
mlecznej. Pionierami są „Wimm Bill Dann” i
„Galakton”. Wielkość tego rynku według róŜnych ocen
wynosi kilka milionów butelek na rok, co daje po 100
butelek na 1 obywatela Ukrainy. Surowiec do produkcji
opakowań importuje się z w Azji, a Ŝywice z Europy.
Szczególnie zauwaŜalnych innowacyjnych działań w
ukraińskiej produkcji opakowań z PET nie dostrzeŜono,
chociaŜ na Zachodzie Europy zamiast PET zaczyna się
stosować inne rodzaje droŜszych polimerów (np. PEN).

Opakowania blaszane
Są one stosowane przez branŜę przetwórstwa
rybnego oraz fabryki farb i lakierów, które łącznie
zuŜywają ok. pół miliarda takich puszek. W ich
produkcji specjalizują się dziesiątki duŜych fabryk (w
centralnych regionach kraju), ukierunkowanych na
rynek wewnętrzny. Wiadomo równieŜ, Ŝe duŜe zakłady
spoŜywcze czy produkujące farby i lakiery mogą
posiadać wytwórnie puszek blaszanych na własne
potrzeby. Wszystkie one stosują blachę białą
wytwarzaną przez jednego producenta ukraińskiego
OAO „ ZaporoŜstal” lub importowaną z „”ISPATKarmet” z Kazachstanu, Kombinatu Magnitorskiego z
Rosji lub Us Steel Kosice ze Słowacji. Zwiększenie
liczby importerów z tytułu zbliŜenia się Ukrainy do
Europy
będzie
coraz
bardziej
zauwaŜalne.
Przedstawiciele firmy „Vogel & Noot Ukraina”
wyjaśniają to tym, Ŝe przestarzałe technologie
ukraińskich producentów na Zachodzie Europy są
zabronione – tam od dawna wytwarza się spawane
puszki blaszane zamiast lutowanych.

Opakowania typu Tetrapak i opakowania
dla przetwórstwa mięsnego
Laminat z udziałem kartonu najpierw pojawił się
w przetwórstwie mlecznym jeszcze podczas istnienia
ZSRR dzięki szwedzkiej kompanii „Tetra Pak”.
Przez 20 lat ani ta Kampania, ani pudełka z kartonu
laminowanego nie zmieniały się, natomiast w
niewielkim stopniu zmienił się rynek ich zbytu – z
branŜy przetwórstwa mlecznego na produkcje soków
owocowych. Według róŜnych opinii w krajach WNP
„Tetra Pak” kontroluje ok. 70 do 85% rynku opakowań
do soków, 15 – 20% rynku opakowań do produktów
mlecznych i 5 – 10% opakowań do wina. Norweski
producent reprezentowany przez firmę „ElopakFastow” zorganizował na Ukrainie produkcję pudełek
do produktów mlecznych; ponad połowa tej produkcji
idzie na eksport do krajów WNP.
Innym tematem są opakowania do wyrobów
mięsnych. Na czoło wysuwa się w tym zakresie firma
„PentolPak” wytwarzająca opakowania z marką
handlową „Pentaflex”, które eksportuje się do więcej
niŜ 30 krajów na świecie. Kompania ta składa się z
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głównego przedsiębiorstwa „PentolPak” w Borispole i
dwóch przedsiębiorstw córek na Ukrainie i w Moskwie.
Torebki z folii termokurczliwej do pakowania
próŜniowego produkuje kompania Atlantic-Pak”.
Niemiecka kompania NALO – lider w produkcji
osłonek do kiełbas zaistniał na rynku Ukrainy poprzez
spółkę „Technoporod”. Obecnie proponuje dziesiątki
rodzajów folii, produkuje torebki do pakowania
próŜniowego, tace pod talerze, folię PVC i etykiety
termokurczliwe.
Charkowskie przedsiębiorstwo „Service Pak”
dostarcza na rynek opakowania typu blister, koreksy,
opakowania flokowane oraz rozpoczęło produkcję
cylindrycznych pudełek do pakowania wyrobów
cukierniczych i kosmetycznych. W krajach WNP
wiodącym producentem wszelkiego rodzaju opakowań
cylindrycznych (tub) dla przemysłów: spoŜywczego,
chemii gospodarczej, kosmetycznego i farmaceutycznego jest Charkowska Fabryka Tub. W produkcji
klejów do etykiet prowadzi charkowskie przedsiębiorstwo „Luks-X”, zaopatrujące prawie 1/3 rynku
kleju do etykietowania.

Kierunki i problemy przemysłu opakowań
Za główny problem branŜowcy uwaŜają brak
wykwalifikowanych specjalistów oraz istnienie nielegalnych firm często pomijających przepisy podatkowe
oraz problemy związane z utylizacją opakowań.
Pomijając osiągnięcia krajowych producentów,
import wyrobów z branŜy opakowań do chwili obecnej
ocenia się na 40%. Według zdania specjalistów do
zdobycia rynku wewnętrznego, a takŜe wyjścia ze
swoją produkcją poza granice kraju potrzebne jest
utworzenie Stowarzyszenie Producentów Opakowań
np. na wzór działającego w Rosji. Dyrektor Fabryki
„Termo-Pak” Jakov Usenko i inni dyrektorzy uwaŜają,
Ŝe organ ten stopniowo będzie upraszczał lobbowanie
interesów branŜy opakowaniowej na poziomie
państwowym. Zdaniem branŜowców do utworzenia
takiego stowarzyszenia konieczne jest pozyskanie co
najmniej 3 producentów.
Rozwój branŜy zahamowany jest niedostateczną
ilością zautomatyzowanych magazynów na poziomie
europejskim. UwaŜa się, Ŝe w najbliŜszym czasie
pojawi się problem przetwarzania zuŜytych opakowań.
Poza tym branŜowcy narzekają na niski poziom
młodych specjalistów przychodzących na wymianę
starych, rosyjskich kadr. Fabryki co prawda są
wyposaŜone w skomplikowane maszyny i urządzenia
ale wykwalifikowanych kadr do ich obsługi na razie
brak. Specjaliści są równieŜ potrzebni producentom w
celu zwiększenia produkcji wyrobów, które dotychczas
sprowadzane są zza granicy.
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Oprócz tego istnieje jeszcze problem zakupu
importowanych maszyn i urządzeń. Zdaniem specjalistów taka praktyka nie przynosi korzyści ukraińskim
uŜytkownikom, gdyŜ bardziej rozwinięta technika
wymaga ciągłego serwisu i kontaktu z zagranicznymi
centrami serwisu, co jest bardzo niewygodne i drogie
(1000 USD za 1 dzień). Zdaniem kierownictwa
kompanii „Elopak” na rozwój branŜy ma równieŜ
wpływ zmiana cen na ropę naftową i gaz.
Kierownictwo charkowskiego „Luks-X” ubolewa nad
niską jakością kazeiny do produkcji kleju.
Są jeszcze i inne problemy. Producenci opakowań
obawiają się ekspansji ze strony Unii Europejskiej, a
szczególnie obecnie, po spadku kursu EURO.
Natomiast perspektywa wstąpienia do WTO
szczególnie nie przeraŜa opakowaniowców. Zdaniem
głównego inŜyniera kampanii TFK Aleksandra Seredy,
w tym wypadku moŜna przewidzieć rozwój przemysłu
opakowań. MoŜna go osiągnąć dzięki obniŜeniu
konkurencyjności ze strony Europy Wschodniej, o ile
tamtejsi producenci na pewno zdecydują się zamawiać
urządzenia na Ukrainie, w tym pod swoją marką.

Globalny rynek opakowań według materiału, z którego
je wytworzono

Źródło: www.unipack.ru

Globalny rynek opakowań w podziale na rodzaj
pakowanych wyrobów

Materiał

Udział w % w globalnym rynku
opakowań

Papier
Tworzywa sztuczne
Metal
Szkło
Inne
Razem

36
34
17
10
3
100

Globalny rynek opakowań
na świecie
Wartość globalnego rynku opakowań na świecie
wynosi 424 mld USD
Geograficzny podział globalnego rynku Opakowań
na świecie ( w mld USD)
Wyroby

Wyroby spoŜywczy
Napoje
Wyroby
farmaceutyczne
Wyroby kosmetyczne
Inne
Razem
Region

Wartość w mld USD

Europa
Ameryka Płn.
Ameryka
Łacińska
Azja
Inny
Razem

127
118
30

Procent rynku
światowego
30
28
7

114
35
424

27
8
100

Wartość
w mld USD
161
76
21
13
153
424

Procent
rynku
światowego
38
18
5
3
36
100

Kierunki rozwoju globalnego rynku opakowań na
świecie w latach 2004 - 2014
Przewidywany wzrost dla globalnego rynku opakowań
na świecie - 3,4%
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Według prognoz wzrost globalnego rynku opakowań
na świecie wyniesie ok. 3,5% natomiast wartość tego
rynku do 2014 r. wyniesie 597 mld USD
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Wzrost wartości w mld
USD
424
439
454
470
486
503
521
539
558
577
597
Źródło: www.packaging-gateway.com

Z Ŝycia Polskiej Izby
Opakowań
W miesiącach: sierpień - wrzesień, kontynuowane
były prace związane z organizacją wyjazdowych misji
gospodarczych do Mińska i ParyŜa na wystawy
opakowaniowe „Mir Upakowki” i EMBALLAGE.
W wyniku starań Izby uczestnicy Misji do ParyŜa
(EMBALLAGE) objęci zostali dofinansowaniem przez
Ministerstwo Gospodarki w ramach pomocy de
minimis.

W dniach 25-28 września, przebywała w Mińsku
(Białoruś) Misja wyjazdowa Polskiej Izby Opakowań, z
okazji wystawy „Mir Upakowki” (Świat Opakowań).
Dzięki porozumieniu Izby z organizatorem wystawy
(firma ExpoForum) uczestnicy misji skorzystali ze
stoiska informacyjno-marketingowego. W misji
uczestniczyli przedstawiciele firm PACKPROFIL;
OPAKOFARB; MAROPAK; COBRO; PAKMAR i
MTP.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem
programu wyjazdowych misji gospodarczych na targi i
wystawy opakowań w 2007 roku. Szczegółowe
propozycje w tej sprawie Biuro Izby przedłoŜy do
połowy listopada br.
Wstępnie przewiduje się organizację misji na wystawy:
• PACK EXPO UKRAINA (w Kijowie, lutymarzec)
• KAZ PACK PRINT w Ałmaty (Kazachstankwiecień)
• PACKAGING DEPOT w Kiszyniowie (Mołdawia- maj)
• Opakowania w Brnie (Czechy- maj)
• ROSUPAK w Moskwie (Rosja- czerwiec)
• MIR UPAKOWKI w Mińsku (Białoruśpaździernik)
• INDAGRA w Bukareszcie (Rumunia- listopad)
• Bałkan Pack w Sofii (Bułgaria- listopad)
• oraz misje biznesowe: „Opakowania- Wilno 2007”
w maju - czerwcu

Na zaproszenie Stowarzyszenia Producentów i
UŜytkowników Opakowań Armenii (ARMENPAK) w
listopadzie br. przebywała w Erewaniu delegacja Izby.
Celem pobytu było uzgodnienie daty i programu
spotkania biznesowego polskich producentów opakowań z uŜytkownikami opakowań w Armenii.
W przypadku zainteresowania ze strony polskich firm,
rynkiem Armenii, zorganizowana zostanie w maju lub
czerwcu 2007 r., specjalna misja biznesowa do
Erewania. Informacja o wizycie na str. 11 Biuletynu.

W roku 2006 kończy się trzecia kadencja władz
Polskiej Izby Opakowań. Zgodnie ze statutem, w
marcu 2007 r., odbędzie się Walne SprawozdawczoWyborcze Zgromadzenie Członków Polskiej Izby
Opakowań. W związku z powyŜszym organy i Biuro
Izby przystąpiło do prac programowo-organizacyjnych
związanych z przygotowaniem WZC (opracowanie
sprawozdań z działalności, opracowanie programu na
lata 2007-2010).
Informując o powyŜszym Prezes Izby zwrócił się w
imieniu Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz
własnym z prośbą o nadsyłanie uwag i opinii na
temat działalności Izby w mijającej kadencji oraz
wniosków i propozycji do programu i form
działalności Izby na czwartą kadencję (2007-2010).

W związku z pracami nad sprawozdaniem z
działalności Izby w 2006 r., w tym nad sprawozdaniem
z realizacji budŜetu Izby, Biuro Izby uprzejmie prosi
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firmy, które nie opłaciły składki członkowskiej za 2006
rok, o moŜliwie pilne spełnienie tego obowiązku.
Stosowne pisma przypominające o powstałej zaległości
zostały przesłane zainteresowanym firmom.
W związku z zapytaniami o wysokości składki
członkowskiej na 2007 rok, Biuro Izby informuję, iŜ
uchwałą WZC z dnia 30 marca 2006 r. (w załączeniu)
wysokość składki pozostaje bez zmian (1300 zł i 2000
zł w zaleŜności od wysokości rocznej sprzedaŜy).

Wyjazdowa misja gospodarcza
Polskiej Izby Opakowań do
Kijowa (26- luty 2 marca 2006)
Polska Izba Opakowań organizuje w dniach 26.022.03.2007r.
wyjazdową
Misję
GospodarczoPromocyjną na międzynarodową wystawę opakowań
PACK EXPO oraz wystawę przemysłu spoŜywczego
FOOD EXPO, w Kijowie.
Organizator wystąpił do Ministerstwa Gospodarki o
objęcie uczestników misji dofinansowaniem ze
środków pomocy de minimis.
Uczestnicy Misji mieć będą do dyspozycji stoisko
informacyjno- promocyjne.
Wg wstępnego programu, wylot z Warszawy do
Kijowa nastąpi w dniu 26 lutego, zaś powrót do
Warszawy w dniu 2 marca.
Uczestnicy Misji mieć będą w Kijowie 3 dni na:
zwiedzanie wystawy, kontakty biznesowe, prezentację
oferty swojej firmy, spotkanie w Ambasadzie,
zapoznanie się z miastem.
Koszt uczestnictwa w Misji, na który złoŜą się:
przelot, zakwaterowanie, ubezpieczenie, karty wstępu
na wystawę, wpis firmy do katalogu wystawy; katalog
wystawy, udział w spotkaniach promocyjnych,
transfery: lotnisko - hotel- lotnisko oraz hotel-centrum
wystawowe - hotel, miejsce na stoisku informacyjnopromocyjnym wyniesie ok. 2.800 PLN bez VAT. dla
członków Izby. Koszt uczestnictwa przedstawicieli firm
spoza Izby wyniesie ok. 3.100 PLN bez VAT.
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc (15
uczestników) a takŜe procedurę uzyskania dofinansowania, organizatorzy Misji proszą o wcześniejsze (do
15 grudnia) zgłaszanie uczestnictwa na adres Biura
Izby (biuro@pio.org.pl)

W przygotowaniu Misja
Szczegóły w załączonej ulotce.

do

Kazachstanu.

Nowa edycja Konkursu „Teraz Polska”
W październiku br. Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego
zainaugurowała
kolejną
edycję
Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków
konkursowych potrwa do 15 stycznia 2007 roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, nagrodą dla
Laureatów będzie prawo do wykorzystania Godła
Promocyjnego „Teraz Polska” oraz moŜliwość
skorzystania z programu promocyjnego Fundacji,
oferującego m.in. zniŜki na reklamę.
Nowością w bieŜącej edycji jest poszerzenie
formuły Konkursu „Teraz Polska” o dwie nowe
kategorie – dla Produktów Lokalnych oraz dla Gmin.
Jak pokazują badania konsumentów, przeprowadzone w sierpniu br. przez Ośrodek Badania Opinii
Publicznej i Rynku MARECO, Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” stanowi oryginalne narzędzie
wzmacniające markę, a takŜe prestiŜ nagradzanych
produktów i usług, a co za tym idzie wizerunek
oferujących je przedsiębiorstw. Niemal 80% respondentów wie, Ŝe Godło „Teraz Polska” to symbol
wysokiej jakości produktów i usług oferowanych na
rynku polskim, jakości potwierdzonej przez Ekspertów
pracujących dla Fundacji. Dla ponad 65% z nich
kryterium w postaci Godła stanowi waŜny element w
podejmowaniu decyzji zakupowej.
Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz
Polska”. 76% ankietowanych Przedsiębiorców uznało,
Ŝe Godło Promocyjne „Teraz Polska” wpłynęło na
wzrost sprzedaŜy ich produktów. Co trzeci z nich
określił wzrost na poziomie 30%. Według Laureatów
przyznanie Godła „Teraz Polska” wpłynęło takŜe na
zwiększenie poziomu sprzedaŜy innych produktów
pozostających w ofercie firmy. To ich zdaniem w
największym stopniu dowodzi faktu, Ŝe znak „Teraz
Polska" wzmacnia zaufanie klientów, jest dobrą formą
promocji firmy i przyczynia się do zwiększenia prestiŜu
zakończenie
bieŜącej
przedsiębiorstwa..Uroczyste
edycji Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w maju
2007
roku.
Podczas
Koncertu
Galowego,
przedstawiciele nagro-dzonych firm i gmin odbiorą
statuetki „Teraz Polska”.
Szczegółowe informację dotyczące Konkursu „Teraz
Polska” na Najlepsze Produkty i Usługi oraz dwóch
nowych edycji – dla Produktów Lokalnych oraz dla
Gmin, znajdują się na stronie internetowej Fundacji
www.terazpolska.pl
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W przypadku dodatkowych pytań związanych z
Konkursem „Teraz Polska” prosimy o Kontakt z
Biurem Konkursu „Teraz Polska”:
tel. (+48 22) 630 96 76
e-mail: konkurs@terazpolska.pl
Michał Lipiński
Szef Działu Konkursu
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. (+48 22) 826 01 91
fax: (+48 22) 630 96 73

Warto zainteresować się rynkiem
opakowań Armenii.
W dniach 16 - 17 listopada br. przebywała w
Erewaniu, na zaproszenie miejscowego stowarzyszenia
producentów i uŜytkowników opakowań ARMENPAK,
delegacja Polskiej Izby Opakowań w osobach: prezesa
Izby - prof. Stanisława Tkaczyka i dyr. Biura Wacława
Wasiaka.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z miejscowym
rynkiem opakowań, mając na uwadze szanse
efektywnej obecności na tym rynku polskich
opakowań, maszyn i urządzeń oraz materiałów
opakowaniowych. Delegacja miała takŜe za zadanie
przygotowanie wyjazdowej misji gospodarczej polskich
firm opakowaniowych do Armenii w kwietniu lub maju
2007 roku.
W rezultacie spotkania z ponad 30 miejscowymi
przedsiębiorcami, a okazję do tego stanowiło
seminarium nt. rynku opakowań w Polsce i Armenii,
okazało się, iŜ miejscowy rynek moŜe być, mimo
znacznej odległości, interesującym dla polskich
przedsiębiorców.
Opinię tę potwierdziły wizyty w kilku firmach,
ministerstwach oraz spotkanie z ambasadorem panem
Tomaszem Knothe.
Armenia, choć jest małym krajem, wiele eksportuje,
a w szczególności na rynek rosyjski. Główne produkty
eksportowe to owoce, mleko i przetwory mleczne.
Ponadto, rząd Armenii zdecydował się na
przystosowanie miejscowej produkcji i miejscowego
rynku do wymagań Unii Europejskiej. PoniewaŜ
głównym, pozostaje rynek produktów rolnospoŜywczych, w szczególności zaleŜy miejscowym
władzom na zapewnieniu bezpiecznych i estetycznych
opakowań dla Ŝywności. Stąd teŜ olbrzymie
zainteresowanie miejscowego rynku nowoczesnymi
opakowaniami
oraz
bezpiecznymi
materiałami
opakowaniowymi.
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W kilku firmach proszono o poszukanie polskich
firm, które mogłyby dostarczać materiały opakowaniowe na opakowania do mleka, masła, serów,
lodów itp. Jest ogromne zainteresowanie maszynami
(liniami) do produkcji opakowań oraz pakowania. Jest
zapotrzebowanie na papier. W tej chwili ma miejsce
import z Finlandii i Iranu. Równie duŜe jest
zapotrzebowanie na folie wielowarstwowe. Delegacja
przywiozła kilka ofert na konkretne produkty. Trwają w
tej chwili konsultacje, w pierwszej kolejności z firmami
zrzeszonymi w Izbie.
Szczegółowym uzgodnieniom oraz pogłębionemu
rozpoznaniu miejscowego rynku słuŜyć będzie
wyjazdowa Misja Polskiej Izby Opakowań w I połowie
2007 roku.
Zainteresowanych rynkiem Armenii serdecznie
zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.
Poza handlowo-kooperacyjnym charakterem i celem
Misji, trzeba takŜe uwzględnić aspekt turystyczny. To
piękny, o bogatej historii i tradycji kra. Wspaniali,
przedsiębiorczy i niezwykle Ŝyczliwi ludzie, upatrujący
w Polakach przyjaciół i potencjalnych kooperantów w
biznesie. Kraj, którego kierownictwo orientuje się na
bliską współpracę z Unią Europejską. O tym jak bardzo
interesującą moŜe okazać się obecność Polski na tym
rynku, świadczy obecność firm amerykańskich,
francuskich, niemieckich i angielskich. Wielce symbolicznym jest fakt, iŜ wśród kilkudziesięciu uczelni
wyŜszych działają uniwersytety: amerykański i
angielski.
Na rynku producentów Ŝywnościowych działa
konsorcjum - fundacja amerykańska, której celem jest
wspieranie rozwoju rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej.
Warto zatem zainteresować się tym krajem, na pozór
jedynie egzotycznym. Tym bardziej, iŜ jeszcze dzisiaj
jest tam wolne miejsce, co wynika ze złoŜonej sytuacji
geopolitycznej w tym regionie. Choć jak sądzę w
sytuacji tej upatrywać naleŜy więcej szans - dla naszej
tutaj obecności niŜ zagroŜeń
Rubrykę „Z Ŝycia PIO” opracował mgr inŜ. Wacław Wasiak

KONFERENCJE
III Konferencja Naukowo-Techniczna pt.
„Tworzywa Sztuczne i Chemia – nowe moŜliwości
przemysłu” odbędzie się w dniach 7 – 8. 12.2006 r.
w hotelu STOK w Wiśle
Konferencję
tę
organizuje
Wydawnictwo
MEDIADRUK
–
wydawca
dwumiesięcznika
„Tworzywa Sztuczne i Chemia”
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Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego - Marek
Walczak
Minister Gospodarki - Piotr Grzegorz Woźniak
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy
Opakowań
Uczestnikami konferencji będą przetwórcy
tworzyw sztucznych, firmy chemiczne, opakowaniowe i
recyklingowe oraz przedstawiciele firm dostarczających surowce, maszyny i usługi w ramach tych branŜ.
Liczne prelekcje i prezentacje firm, nawiązanie nowych
kontaktów z pewnością umoŜliwią w przyszłości
owocną współpracę.
Spotkanie będzie się składać z 5 bloków tematycznych:
7 grudnia:
 nowości w firmach
 tworzywa sztuczne, dodatki, barwniki, środki
pomocnicze
 maszyny, urządzenia, formy i narzędzia
stosowane w branŜy tworzyw sztucznych i
przemyśle chemicznym
8 grudnia:
 recykling
 aparatura pomiarowa, sterowniki, regula-tory
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia specjalistów zajmujących się problematyką
naukowa w dziedzinie tworzyw sztucznych i chemii,
prezentacje ofert i nowości firm w formie referatów
oraz wystawa produktów i urządzeń na posterach i
stoiskach.
ChociaŜ termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa juŜ minął, to organizator podał numer telefonu
pod którym moŜna dowiedzieć się, czy jest jeszcze
moŜliwość wzięcia udziału w konferencji.
Tel.: (32) 415 16 17
śródło: www. mediadruk.pl

OFERTY WSPÓŁPRACY
Firma: Tolochinskaya tekstilnaya fabrika UKPP,
Adres: ul. Engelsa 79 211070 Tolochin, Vitebskaya
obl., Białoruś; Tel/Fax: +375 2136 21149; -22540,
Język kontaktu: rosyjski, Oferta: firma poszukuje
inwestora do uruchomienia produkcji polipropylenowych worków (466 tys. USD)

Biuletyn
Opakowaniowy
dwumiesięcznik

Firma: Selevko Maksim, Adres: ul. Mayakovskogo
154-501 Adres: 220028 Mińsk, Białoruś, adres dla
korespondencji: 220028 Mińsk, P.O. Box 82, Tel.
mob: +375 296 219 701, e-mail: mselyavko@mail.ru
Język kontaktu: rosyjski, Oferta: firma poszukuje folii
do pakowania próŜniowego art. spoŜywczych (ser),
sprzętu do produkcji woreczków z folii do
próŜniowego pakowania, gotowych woreczków do
pakowania próŜniowego.
Firma:Artur Podolak, Międzynarodowa Izba
MłodzieŜowa Białoruś, Adres: ul. Kedyshko 9-19
220049 Minsk, Białoruś, Tel/Fax: +375 17 280 9476,
Tel.kom: +375 296 768 426; -297 768 426, e-mail:
artur_podoliak@mail.ru, Język kontaktu: Rosyjski,
Oferta: oferuje swe usługi w wejściu polskich firm
na białoruski rynek.
Firma: mgr Tatiana Niedbalska,
Adres: per.
Korzhenevskogo 18-180, 220024 Minsk, Białoruś,
Tel. dom: +375 17 278 3985, Tel.kom: +375 296 783
985, e-mail: niedbalska@mail.ru, Język kontaktu:
polski, rosyjski, Oferta: białorusinka polskiego
pochodzenia poszukuje współpracy z polskimi
firmami na Białorusi i w Polsce.
Firma: TOV „Red / Green Club, Adres: 01026 Kijov,
Klovskij uzvis 6, Ukraina, Tel/Fax (380 44) 2873240,
2894145, e-mail:angur@angur.kiev.ua, Oferta :firma
poszukuje opakowań do kosmetyków

Warunki prenumeraty:
6 numerów w roku - 30,00 zł
dla osób fizycznych i nie zrzeszonych
w Polskiej Izbie Opakowań
Wpłaty na prenumeratę dokonuje się w UPT na
blankiecie NBP. Na odwrocie wszystkich odcinków
blankietu proszę wpisać tytuł, ilość egzemplarzy,
okres prenumeraty i wartość wpłaty. Wpłat naleŜy
dokonać na konto COBRO:

BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Nr konta: 80 1060 0076 0000 4010 2000
1985

Wydawca: Polska Izba Opakowań przy współudziale Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Opakowań
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