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Opakowania
w strategii marketingowej
przedsiębiorstw
W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem technologii, ale także technik reklamy i komunikacji elementem kluczowym coraz
wyraźniej staje się opakowanie, będące już nie tylko podstawą rozwiązań logistycznych, ale i narzędziem kampanii wizerunkowej przedsiębiorstwa.
Kształtuje ono większość parametrów marketingowych – określanych
w klasycznych źródłach jako 7P [1]
i 4C [5]: product (produkt), price (cena),
place (miejsce), promotion (promocja),
people (ludzie), process (proces), physical evidence (materialne świadectwo) i pleasure (przyjemność) oraz

customer value (korzyści dla klienta),
cost (koszty ponoszone przez klienta),
convenience (dostępność dla klienta)
i communication (komunikacja).
Rolę opakowania w strategii marketingowej przedsiębiorstwa rozpacd. na s. 2

Doroczne Walne Zgromadzenie
Członków Polskiej Izby Opakowań
20 marca 2013 r.
Rada Izby podczas posiedzenia w dniu 20 lutego br. podjęła uchwalę
o zwołaniu na dzień 20 marca 2013 r. w Warszawie w siedzibie Izby, Walnego Zgromadzenia Członków. (WZC)
Walne Zgromadzenie Członków, stanowiące najwyższą władzę w Izbie,
dokona oceny działalności organów Izby w 2012 roku oraz przyjmie program działalności i budżet na 2013 rok. W trakcie obrad, delegaci reprezentujący firmy zrzeszone w Izbie dokonają także oceny aktualnej sytuacji
w branży opakowań oraz sformułują wnioski zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania firm. Jednym z ważniejszych zadań Izby w 2013
roku będzie rynkowe wspomaganie firm.
Więcej na ten temat w rozmowie z dyrektorem Izby, zamieszczonej na
stronach 5-7 Biuletynu
(red)
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Opakowania
w strategii marketingowej
przedsiębiorstw
cd. ze s. 1

trywać można więc w trzech aspektach:
• logistycznym,
• utylitarnym,
• wizerunkowym.
Choć pozornie nie wszystkie one
w równym stopniu wpływają na odbiór społeczny marki, w istocie wspólne kształtują go, dając producentowi
możliwość kreowania spójnego brandu.
Kwestie logistyki dotyczyć mogą
zapewnienia najwyższej jakości i najszerszej dystrybucji lub wręcz odwrotnie: strategii bazującej na celowym
ograniczeniu dostępu dla wykreowania marki niszowej. Jako przykład posłużyć mogą wyroby regionalne lub
tradycyjne, sprzedawane na niewielką
skalę, w opakowaniach utrudniających
transport i niezapewniających trwałości na poziomie innych typów pojemników: torebka papierowa, słoik szkla-

ny bez hermetycznego zamknięcia itp.
Utylitarność to etap wejścia konsumenta w posiadanie produktu, który
to etap – co warte podkreślenia – nie
kończy się wraz ze zużyciem zapakowanego produktu, obejmuje także
rozmaite wtórne zastosowania opakowań, obecnie nawet w tworzeniu
dzieł sztuki. Poza dość popularnym
wtórnym wykorzystaniem toreb reklamówek tradycyjnych czy z biotworzyw
jako worki na śmieci dodać tu można
przykłady dużo bardziej spektakularne: sprzęty, biżuteria czy akcesoria
wykorzystujące butelki PET. Podobne
twórcze przekształcenie opakowania
z wyraźnym jednak nawiązaniem do
jego podstawowej formy stanowi rodzaj swoistego cytatu z kultury masowej, tworzącego emocjonalny stosunek do produktu i umiejscawiającego
go ponad podobnymi. W tym sensie

Rys. 1. Unikatowa marka1 sprzedawanych na małą skalę słodyczy w szklanym słoju. Opakowanie
takie nie gwarantuje bezpieczeństwa transportu ani trwałości, sytuuje natomiast produkt w sektorze
dóbr luksusowych i modnym nurcie slow food 2.
Fotografia pochodzi ze strony [www.facebook.com/NaSlodkoBabaWrozyla], odsłona: luty 2013.
Slow Food to międzynarodowa organizacja typu non-profit, zajmująca się wspieraniem regionalnych producentów żywności, szczególnie żywności oryginalnej, produkowanej w sposób
niespotykany w innych miejscach na świecie, żywności tradycyjnej, zdrowej i zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz bardziej natarczywej ekspansji fast food. Informacja pochodzi ze strony [http://
www.slowfood.pl/], odsłona: luty 2013.
1
2
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możliwość wtórnego, kreatywnego zastosowania może być przewidziana,
a nawet w pewien sposób zaprogramowana przez producenta w ramach
strategii kreowania marki.
Trzeci z wymienionych aspektów:
wizerunek marki tworzony jest przez
opakowanie na kilku płaszczyznach.
Opakowanie jest przede wszystkim
adekwatne do zakładanej grupy docelowej, istotne stają się więc dane
demograficzne jak wiek, płeć itp. czy
styl życia. Naturalnie podobne produkty przeznaczone dla dzieci i dorosłych wyraźnie różnią się między sobą,
a najlepszy przykład stanowią słodycze. Także wyroby dedykowane kobietom i mężczyznom wyglądają inaczej,
mimo tego samego typu opakowania.
Identyfikacja jest tu tak silna, że w sytuacji dostępności różnych wersji klient
należący do danej kategorii prawdopodobnie nie będzie rozważał kupna
produktu niezaprojektowanego dla siebie (szczególnie rynek kosmetyków
i ogólniej duża część segmentu FMCG
(ang. fast-moving consumer goods –
produkty szybkozbywalne, sprzedawane często i po względnie niskich
cenach), ale także napoje alkoholowe
i bezalkoholowe). Inne ważne w projektowaniu opakowań tendencje to także
tradycja/nowoczesność czy produkcja
masowa/unikatowość oraz zgodność
z zasadami zrównoważonego rozwoju
(biotworzywa). Odnotować należy fakt,
iż grupa docelowa warunkuje nie tylko
szatę graficzną, ale także rozmaite nowatorskie rozwiązania technologiczne
zawarte w opakowaniu.
Oczywiście obok przytoczonych
przykładów ograniczenia dystrybucji, także w bardziej klasycznych modelach mocna, pozytywnie odbierana
marka bazuje na poczuciu bezpieczeństwa konsumenta, zaś nieprzypadkowo większość sytuacji kryzysowych
mogących nieodwracalnie pogrążyć
markę wynika z błędów na etapie logistyki i planowania użycia, a nie samego wytwarzania produktów. Jako
przykład podać tu można historię jednego z amerykańskich farmaceutyków:
Tylenolu firmy McNeill Consumer Products [3]. Marka należąca do ścisłego grona liderów sprzedaży całkowicie
straciła w roku 1982 udział w rynku ze
względu na tzw. tylenolowy terroryzm:
przypadki celowego zanieczyszczenia
leku cyjankiem już na sklepowych półkach. Dopiero zmiana typu opakowania – rezygnacja z otwieranej kapsułki
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Rys. 2. Lampa z butelek PET brytyjskiej artystki Sarah Turner1. Dzieła autorki zostały objęte patronatem przez koncern Coca-Cola i były prezentowane
w strefach cateringowych obsługiwanych przez koncern podczas letnich igrzysk w Londynie 2012.
1

Fotografia pochodzi ze strony autorki [www.sarahturner.co.uk], odsłona: luty 2013.

na rzecz integralnej tabletki oraz typ
fiolki uniemożliwiający ingerencję w zawartość po jej napełnieniu – po kilkudziesięciu latach pozwoliła McNeillowi
stopniowo wyjść z kryzysu.
Jak podkreśla jeden z klasyków badań marketingowych Wally Olins [5],
w pierwszych latach istnienia marek
opakowanie było kwestią zdecydowanie drugorzędną. Element rozróżniający konkurencyjne produkty miała
stanowić raczej chwytna, objęta patentem nazwa, poparta odpowiednim hasłem reklamowym. Pudełka, a tym bardziej opakowania transportowe traktowano raczej jak konieczny dodatek
i ówczesne odpowiedniki agencji reklamowych projektowały je za darmo.
Dlatego właśnie we wczesnych reklamach prasowych najstarszych marek
jak Nestlé, Coca-Cola czy Palmolive
najczęściej pojawiają się scenki rodzajowe, a nie wizerunek produktu. Reklamowanie marki poprzez konkretny wyrób w identyfikowalnym opakowaniu to
już raczej domena lat 30. XX wieku.
dokończenie na s. 4

Rys. 3. Nowoczesne rozwiązania technologiczne opakowań służyć mają kreowaniu określonego
wizerunku marki. Butelka na piwo z technologią LED projektu Innovia Films – klient nowoczesny,
zamożny, zainteresowany nowinkami technologicznymi i prowadzący bogate życie towarzyskie.
Puszki czy kubeczki samoogrzewające lub samochłodzące wiążą się z kulturą korporacyjną, pomagają utrzymać jakość życia osobom żyjącym w pośpiechu. Charakterystyczne opakowania jajek
Gogol Mogol z funkcją gotowania – marka dla klienta z ponadprzeciętnym poczuciem humoru.
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cd. ze s. 3

W Ministerstwie Gospodarki (MG)
trwają prace nad niezwykle ważnym
dla przedsiębiorców dokumentem.
Chodzi o Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku (PRP).
Dokument ten jest jednocześnie programem wykonawczym do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SEiEG). Stanowić on będzie
także podstawę do opracowania nowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji
MG, a więc:
Rys. 4. Zmiana sposobu pakowania i kładzenie szczególnie silnego nacisku na bezpieczeństwo
pomogły Tylenolowi wrócić na rynek.

Mimo ewolucji reklamowej, praktyczne podejście długo dominowało w sposobie myślenia o opakowaniu. Role
logistyczna i utylitarna wyraźnie ujęte
zostają w klasycznych definicjach opakowania jako elementu zabezpieczającego, analogicznie do czysto handlowego marketing mix 4P. W Polsce do
roku 2002 obowiązywała w tej kwestii
przyjęta w Normie PN-O-79000 terminologia określająca opakowanie jako
wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu
i składowania oraz prezentacji, a także
chroniący środowisko naturalne przed
szkodliwym działaniem niektórych produktów.
W zgodzie z tendencjami do odbierania rzeczywistości poprzez występujące w niej powiązania, nowsze
opracowania stawiają na bardziej funkcjonalną definicję opakowania jako sumy ról, jakie pełni, i tak przykładowo
według ISO TC-122 WG 5 opakowanie to zaprojektowany wyrób służący
do zabezpieczenia, przygotowania wyrobu do dystrybucji, operacji logistycznych. Obowiązująca norma podkreśla
przy tym wieloznaczność terminu obejmującego opakowania: konsumenckie, przechowalnicze, zbiorcze, transportowe, wielokrotnego użytku i inne.

4

W nowoczesnym rozumieniu opakowanie staje się elementem obejmującym i skupiającym w sobie całokształt
strategii komunikacyjnej danej marki,
jego projekt należałoby więc postrzegać całościowo, na wszystkich etapach funkcjonowania, zarówno tych
bezpośrednio powiązanych z umieszczonym w nim wyrobem. Opakowania wyraźnie zmieniły swoją rolę marketingową i o ile dotąd wiązały się raczej z kampanią produktową, dzięki
najnowszym rozwiązaniom technologicznym oraz kreacyjnym, ich wpływ
przenosi się w obszar kampanii wizerunkowej.
Literatura:

► konkurencyjności,
► innowacyjności,
► przedsiębiorczości
► dostosowania zasobów ludzkich
do potrzeb gospodarki.
Program ten ukierunkowany jest na
dalszy rozwój przedsiębiorstw poprzez
zapewnienie najlepszych dla ich potrzeb warunków i instrumentów. PRP
ma pomóc przedsiębiorcom w uzyskaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej
i stawianiu czoła globalnym wyzwaniom, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju
i wysokiego poziomu zatrudnienia.
Jak widać jest to niezwykle ważny
dla przedsiębiorstw dokument i warto,
aby przedsiębiorcy brali czynny udział
w jego tworzeniu. Na razie jest projekt,
z którym zapoznać się można na stronie bip.mg.gov.pl/files/upload/17490/
PRP_do_konsultacji_ost.pdf.

[1] Borden, Neil H., The Concept of the Marketing Mix, Journal of Advertising Research, 4
(2), 2-7, 1964.
[2] Ciechomski, Wiesław, Opakowanie jako
instrument promocji, „LogForum”, 4, 4, 4.
[3] Fletcher, Dan, A Brief History of the Tylenol Poisonings, „Time”, 9.02.2009, [www.time.
com/time/nation/article/0,8599,1878063,00.
html], odsłona: luty 2013.
[4] Grönroos, Christian A., From marketing
mix to relationship marketing, „Management
Decision”, 32 (1), 4-20, 1994.
[5] Olins, Wally, O marce, Warszawa, 2004.
[6] Schullz, Don E., Tannenbaum, Stanley I.,
Lauterborn, Robert F.: Integrated Marketing
Communications, Lincolnwood, 1993.

Autorem Programu jest Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Polska Izba Opakowań jest jednym z konsultantów tego
dokumentu. Można zatem, poprzez
Izbę, zgłaszać uwagi, opinie i uzupełnienia do Programu.

Joanna Kuzincow

(B.K.)
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Wspomaganie firm na rynku –
głównym zadaniem
Polskiej Izby Opakowań w 2013 roku
rozmowa z dyrektorem Izby Wacławem Wasiakiem
Red.: Za kilkanaście dni Walne
Zgromadzenie Członków Polskiej
Izby Opakowań przyjmie program
działalności Izby na 2013 rok. Wokół jakich zagadnień i problemów
koncentrować się będzie działalność Izby w tym roku?
Wacław Wasiak: W roku 2014 Polska Izba Opakowań święcić będzie
20-lecie działalności. To zobowiązująca data dla roku 2013, poprzedzającego to wydarzenie. W okresie
minionych 18 lat Izba z roku na rok
rozwijała swoją działalność, podejmując coraz to nowe zadania odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom jej członków.
Świadomość tych faktów towarzyszy także projekcji zadań na 2013 rok.
Wprawdzie na tle roku 2012, szcze-

gólnie bogatego w takie wydarzenia
jak: I Kongres Przemysłu Opakowań, wydanie monografii „Przemysł
opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta.”, uruchomienie projektu badawczego „Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez
zastosowanie warstwy sorpcyjnej
na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego”; aplikacja
do projektu edukacyjnego „Wzrost
kompetencji kadry zarządzającej
i wykorzystania narzędzi HR w małych i średnich przedsiębiorstwach
zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań”; Organizacja międzynarodowego forum stowarzyszeń opakowaniowych krajów Europy Centralnej
i Wschodniej; Konferencja Studenckich Kół Naukowych zajmujących
się problematyką opakowań, zada-

nia proponowane do realizacji na rok
2013 nie będą tak spektakularne.
W dużej części będą one związane z kontynuacją zadań zainicjowanych przez wydarzenia roku 2012.
Dotyczyć to będzie całego obszaru działalności Izby wyznaczonego
przez następujące priorytety: rynkowe wspomaganie firm; wspomaganie procesów rozwojowych w firmach
oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości; innowacyjno-edukacyjne wspomaganie firm; upowszechnianie
etycznych postaw na rynku oraz
idei społecznie odpowiedzialnego
biznesu; upowszechnianie wiedzy
o opakowaniach oraz popularyzacja
przemysłu opakowań, jego osiągnięć
oraz roli i znaczenia w gospodarce narodowej.
Red.: Na wymienionej liście pierwsze miejsce zajmują działania mające na celu rynkowe wspomaganie firm. Co uzasadnia tę pozycję
i w jaki sposób zadanie to będzie
realizowane?
W.W.: Doświadczenia minionych lat potwierdzają potrzebę działań wspierających działania przedsiębiorców w umacnianiu pozycji rynkowej
ich firm. Bowiem celem każdego
przedsiębiorstwa jest zaspokajanie
potrzeb rynku (społeczeństwa i gospodarki) na wyroby i usługi. Zaspokajanie, ekonomicznie korzystne dla
przedsiębiorcy, tak aby pozyskane
środki z tytułu sprzedaży swoich towarów i usług zapewniały firmie ekonomiczne bezpieczeństwo, to znaczy
wystarczały na zwrot kosztów działalności i na dalszy rozwój.

Stoisko PIO na wystawie Packagin Innovations
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Wspomaganie firm
na rynku –
głównym zadaniem
Polskiej Izby Opakowań
w 2013 roku
cd. ze s. 5

Zatem zadanie to można zawrzeć
w haśle Pomagajmy naszym członkom korzystnie sprzedać oferowane przez nich towary i usługi.
Co możemy w tej sprawie zrobić?
Otóż, tak jak dotychczas, Izba będzie organizować różnorodne formy promocji i marketingu, w wyniku
których informacje o ofertach firm
i samych firmach będą docierać do
możliwie szerokiego kręgu potencjalnych klientów (rynkowych partnerów). Temu służyć będą, podobnie
jak w latach poprzednich, zagraniczne misje biznesowo-promocyjne na
branżowe targi opakowań.

Stoisko Izby na targach ROSUPAK (Moskwa 2011)

6

Zakładamy także maksymalne wykorzystanie w celach promocyjnych
krajowych wystaw i targów takich
jak Packaging Innovations (10–11
kwietnia); POLIGRAFIA (21–24 maja); Targi Opakowań dla Przemysłu
Spożywczego PAKFOOD (23–26
września).
Podobnie jak w latach ubiegłych
na targach PAKFOOD zamierzamy
zorganizować zbiorowe stoisko Izby,
a także Salon Promocji ofert firm zrzeszonych w Izbie. Być może, z tej okazji
warto będzie wydać okolicznościowy
katalog „Oferta przemysłu opakowań
dla przemysłu spożywczego”.

Ponowiona zostanie inicjatywa plebiscytu „Polska żywność w polskich
opakowaniach”. Celem tej inicjatywy
będzie promocja firm z branży żywności, które w pierwszej kolejności
korzystają z opakowań krajowych
producentów. Sprzyjać tej inicjatywie będzie fakt równoległej organizacji z targami PAKFOOD, Międzynarodowych Targów Przemysłu
Spożywczego POLAGRA FOOD.
Rezultatem tego przedsięwzięcia
byłaby ekspozycja w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań, najbardziej interesujących opakowań
do żywności, zgłoszonych przez
producentów żywności.
Różnorodnym przedsięwzięciom
promującym firmy, towarzyszyć będą inicjatywy i przedsięwzięcia ukierunkowane na pozyskanie klientów
na rynkach zagranicznych.
Będziemy, podobnie jak w latach poprzednich, negocjować z zagranicznymi organizatorami targów i wystaw
korzystne dla naszych firm warunki
uczestnictwa, w szczególności dotyczące takich przedsięwzięć jak: wystawa PackExpo w Kijowie (10–12
kwietnia), Packaging Depot w Kiszyniowie (22–26 maja); Rosupak
w Moskwie (18–21 czerwca); Ipack
w Istambule (5–8 września); World
of Packaging w Mińsku (13–16
września); FachPack w Norymberdze (24–26 września); Budatranspack w Budapeszcie (1–3 października); KazUpack w Almaty (5–8
listopada).
Uwzględniając spowolnienie gospodarcze w krajach Europy Zachodniej oraz stopień nasycenia rynku opakowań w tych krajach wydaje
się celowym skierowanie oferty opakowaniowej na rynki krajów wschodnich oraz Euroazjatyckich.
Niezależnie od sytuacji społeczno-politycznej w wielu krajach tego regionu, warto – jak się wydaje – wykorzystać sprzyjające warunki wejścia
na rynki tych krajów. W szczególności interesującym wydaje sie rynek
Kazachstanu. Ministerstwo Gospodarki organizuje w 2013 roku kilka
przedsięwzięć promocyjno-marketingowych w Kazachstanie. Warto
zatem wykorzystać ten klimat i deklarowane wsparcie ze strony ministerstwa. Jest realnym zorganizowa-
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nie branżowej wystawy pt. „Polskie
opakowania na rynek Kazachstanu”.
Naszej obecności w tym kraju sprzyja
także nawiązanie współpracy z miejscowym stowarzyszeniem producentów opakowań. Być może warto
zrobić rekonesans na wschodzący
(i to w ogromnym tempie) rynek
Mongolii oraz Azerbejdżanu. Ofertą polskiego przemysłu opakowań
interesuje się także rynek egipski.
Świadczy o tym przedstawiona nam
interesująca oferta udziału w wystawie Afro Packaging w Kairze (13-15
czerwca).
Na ile skorzystamy z tych inicjatyw,
zależy wyłącznie od naszych przedsiębiorców.
Red.: Czy misje biznesowe i udział
w targach i wystawach wyczerpują działania Izby na rzecz wspomagania obecności firm na rynku
(rynkach)?
W.W.: Zdajemy sobie sprawę, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego
(zmniejszenia rynku) te działania nie
wystarczą. One są ważne, aby zrekompensować malejący popyt wewnętrzny. Malejący w tej chwili. Ale
przecież sytuacja może się zmienić.
Prognozy na to wskazują. Zatem będziemy działali na rzecz zwiększenia obecności oferty opakowaniowej
także na rynku krajowym.
W tym celu w szerszym zakresie
wykorzystany będzie portal internetowy Izby. Na podstawie zaktualizowanych danych o ofertach firm
zmodernizowane zostaną zakładki:
Internetowy Bazar Opakowań (IBO)
oraz Referencyjna Lista Firm. (RFL)
Uruchomiony zostanie cykl konferencji promocyjnych, skierowanych do
użytkowników opakowań z poszczególnych branż. W ramach tych konferencji zainteresowane firmy prezentować będą swoje oferty. Sprawami
organizacyjnymi zajmie się Biuro
Izby zaś wskazaniem uczestników
firmy prezentujące ofertę. Izba zapewni także pomieszczenie, środki
techniczne itp.
Oddzielnym zagadnieniem zasługującym na uwagę w bieżącym
roku będzie rozwój idei „rynku wewnętrznego”. Chodzi o rozszerzenie wewnątrz-izbowego partnerstwa

rynkowego, którego idea zawiera się
w haśle Handlujmy między sobą.
Omawiając zadania jakie Izba może
realizować mając na celu rynkowe
wspomaganie firm warto także rozważyć przedsięwzięcia zachęcające
użytkowników opakowań do „wiązania” się z firmami zrzeszonymi
w Izbie. Jest możliwym wyróżnianie
stałych klientów specjalnymi dyplomami lub listami gratulacyjnymi
(pochwalnymi) Polskiej Izby Opakowań, na wniosek firm.
Targi PAKFOOD mogą stanowić
dobrą okazję do wyróżnienia w ten
sposób firm użytkowników opakowań do żywności, dobrych klientów
(partnerów rynkowych) firm zrzeszonych w Izbie.
Użytkowników opakowań z innych branż można w ten sam sposób uhonorować w każdym innym
dowolnym terminie. Choć wydaje
się, iż „Dzień Opakowań” który w tym
roku będzie obchodzony 24 września (drugi dzień targów PAKFOOD)
może stanowić dobrą do tego okazję
Wymienione wyżej przedsięwzięcia i inicjatywy nie wyczerpują całej
palety możliwych działań na rzecz
rynkowego wspierania firm. Liczymy na wzbogacenie tego programu
przez firmy, które lepiej widzą swoje
potrzeby w tym zakresie i sposoby
ich zaspokajania. W tym sensie ta
część „Programu działalności Izby
w 2013 roku”, jak i pozostałe jest
otwarta
Red.: Izba wykazuje także dużą aktywność w zakresie wspierania
rozwoju firm. Jakie działania będą
podejmowane w tej dziedzinie?
W.W.: To kolejny uznany za priorytetowy obszar działalności Izby.
Działania w tej dziedzinie mają na
celu wspomaganie procesów rozwojowych w firmach oraz tworzenie
i doskonalenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
Działalność Izby w tym obszarze
koncentrować się będzie na monitorowaniu warunków funkcjonowania
firm. Podobnie jak w latach poprzednich zbierane będą informacje o progach i barierach na jakie napotykają przedsiębiorcy i ich firmy. W tej
części chodzi o działania, w wyniku
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których doskonalone będą przepisy
regulujące działalność firm (przepisy
podatkowe, celne, skarbowe, kontrolne i inne).
Izba, w ramach swoich uprawnień
i możliwości, uczestniczyć będzie
w procesach stanowienia prawa
„gospodarczego” poprzez opiniowanie projektów aktów normatywnych.
Będziemy to czynić wspólnie z firmami zrzeszonymi w Izbie.Aktualnie,
Ministerstwo Gospodarki konsultuje
z nami Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku. To dokument opisujący system wspierania
rozwoju przedsiębiorstw w najbliższych 7 latach (2014-2020).
Do ważnych należeć będą działania, których celem jest wspieranie
modernizacji procesów technologicznych, unowocześnienie wyrobów oraz podnoszenie kwalifikacji
pracowników, a także kształcenie
kadr dla przemysłu opakowań. To
szczególnie ważne zadania w świetle zapóźnienia innowacyjnego
polskiej gospodarki oraz rosnącej
konkurencji na rynku opakowań.
Stąd Polska Izba Opakowań w coraz szerszym zakresie będzie spełniać rolę ośrodka transferu wiedzy
i technologii pomiędzy sferą nauki
i przemysłu.
Ważnym zadaniem w roku 2013
będzie uruchomienie banku danych
o potrzebach rozwojowych (badawczych) oraz edukacyjnych (szkoleniowych) firm zrzeszonych w Izbie,
a także banku informacji o pracach
badawczych zakończonych oraz
prowadzonych na uczelniach i w instytutach naukowych, których wyniki
mogą być wykorzystane w firmach.
To tylko niektóre z zadań stojących przed Polską Izba Opakowań
w bieżącym roku. Roku poprzedzającym jubileusz 20-lecia Izby. Jest
zamiarem kierownictwa Izby zrobić
w 2013 roku więcej i lepiej aniżeli
w roku sprawozdawczym 2012. Na
tym polega postęp.
Red.: To faktycznie bogaty program.
Pozostaje mi życzyć powodzenia
w jego realizacji. Dziekuje za rozmowę.
Rozmawiała Beata Pyś-Skrońska,
sekretarz redakcji
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I Ogólnopolski
Kongres Recyklingu
W dniach 13-14 marca 2013 roku,
w Warszawie, w hotelu InterContinental odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Recyklingu.
Inicjatorem i głównym organizatorem
Kongresu jest Stowarzyszenie EKO-PAK. W gronie współorganizatorów
znajdują się następujące organizacje
odzysku: Rekopol; REBA; Elektroeko;
Centrum Utylizacji Opon; Konsorcjum
Olejów Przepracowanych.
Pierwsza część obrad (13 marca)
poświęcona będzie ewolucji systemu
zagospodarowania odpadów w Polsce. Wiodącymi w tej części obrad
będą zagadnienia: Efektywne wykorzystanie zasobów, a cele nowej
Ustawy o odpadach oraz Polska na
drodze ku społeczeństwu recyklingu. W towarzyszącym tej części obrad
panelu dyskusyjnym uczestnicy Kongresu dyskutować będą o problemie
rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na ile to zagadnienie stanowi
realne zadanie, a w jakiej części pojęcie to, jest jeszcze fikcją.
W części drugiej (w tym samym
dniu), uczestnicy Kongresu dyskutować będą, o głównych narzędziach
w gospodarce odpadami, którymi są:
kontrola i pieniądze. Również w tej
części podstawę do dyskusji stanowić będą prezentacje: Źródła finansowania gospodarki odpadami a ich
efektywność oraz Narzędzia kontrolne gospodarki odpadami.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego
dyskutować będą o formach i środkach nadzoru nad sprawnym funk-

cjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów w Polsce. Temat dyskusji najlepiej opisuje tytuł tego panelu Właściwy nadzór – jak to robić?.
Druga połowa pierwszego dnia obrad Kongresu poświęcona będzie
praktycznym zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odpadów oraz
ich minimalizowaniu na etapie powstawania produktu (wyrobu).
Organizatorzy Kongresu zaproponowali do przedyskutowania wiele
ważnych problemów decydujących o
sprawnym funkcjonowaniu systemu
zagospodarowania odpadów w Polsce. Spojrzenie na „śmieci” jako na
surowiec. Miejsce recyklerów w nowym systemie. Wykorzystanie odpadów jako szansa i czynnik innowacyjnego rozwoju, a nie tylko narzucony
obowiązek. To wybrane tylko tematy
proponowane do omówienia w ramach
realizacji Strategii „3R” (zapobieganie, powtórne użycie, recykling).
Jak wynika z programu Kongresu
pierwszy dzień poświęcony będzie zagadnieniom zagospodarowania odpadów z działalności gospodarczej. Zaś
drugi dzień, zagadnieniom zagospodarowania odpadów komunalnych.
Wiodącym będzie temat Odpady komunalne w nowym systemie.
W dyskusji na ten temat poruszone będą m.in. takie zagadnienia jak:
rynek zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce; gmina
w nowym modelu zarządzania odpadami; idea społeczeństwa recyklingu w unijnej praktyce.

W trakcie dyskusji w ramach panelu:
Cel 2020, a nowy model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – szanse i zagrożenia, uczestnicy Kongresu będą poszukiwać sposobów zwiększenia szans na korzyści jakie gospodarce i społeczeństwu
może przynieść racjonalna gospodarka odpadami oraz zminimalizowania
strat wynikających ze zbyt powolnego
wdrażania tego systemu.
Szczególnie ważną, jak się wydaje,
będzie część obrad poświęcona edukacji. Tematyka obrad zawarta jest
w tytule: Wyzwania edukacyjne:
stan na dziś i co nas czeka?. Istotnie to niezwykle ważny temat, bowiem
trudno przecenić rolę edukacji ekologicznej w budowaniu nowoczesnego
i zrównoważonego systemu gospodarki odpadami.
Przyszłe społeczeństwo recyklingu,
to dzisiejsi uczniowie i studenci. Tak
więc edukacja jest bardzo ważnym narzędziem nie tylko w promocji selektywnego zbierania odpadów, choć to
najważniejszy etap w budowie systemu gospodarki odpadami.
Polska Izba Opakowań wyrażając
uznanie dla inicjatywy zorganizowania
Kongresu Recyklingu, zachęca swoich
członków do udziału w tym ważnym
wydarzeniu. Bowiem produkując opakowania i wprowadzając je na rynek,
uczestniczymy w „produkowaniu” odpadów opakowaniowych.
Zatem procesy i systemy ich zagospodarowania (wykorzystania) nie
powinny być tworzone bez naszego
udziału. Uczestnictwo producentów
opakowań w Kongresie może tylko
wzbogacić jego dorobek.
Szczegółowe informacje o Kongresie, jego programie i warunkach
uczestnictwa znajdziecie Państwo na
stronie www.kongresrecyklingu.pl.
B. Pyś, B. Królak
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Na co przeznaczyć środki
z funduszu spójności UE
w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020?
To najważniejsze pytanie do decydentów wszystkich
szczebli (poziomów) zarządzania polską gospodarką. Od
najważniejszego (rząd) poprzez resorty, do przedsiębiorstw.
Doświadczenie i rozsądek nakazują, aby cele do realizacji były „budowane” od dołu. To znaczy, aby uwzględniały
potrzeby tych ogniw gospodarki, które gospodarkę tę stanowią. Aby tak się stało, przedsiębiorstwa jako główne elementy składowe systemu jakim jest gospodarka narodowa,
winny brać udział w formułowaniu najważniejszych potrzeb
rozwojowych kraju.
Wszędzie tam, gdzie okaże się to celowym, możliwym
i realnym, należy unikać dotychczasowych błędów w metodologii wyznaczania celów i zadań na najbliższe 7 lat.
Dotychczas to „góra” rozpisywała priorytety (programy,
działania, poddziałania, osie itp.). Zaś przedsiębiorstwa
„podczepiały się” pod te cele, zadania itp.
W zasadzie, trudno nie zgodzić się z wiodącą rolą „naczelnego programisty” zadań do realizacji. Z różnych powodów nie może być inaczej. Jednak chodzi o dostarczenie „głównemu programiście” możliwie wielu informacji
o potrzebach rozwojowych najniższych ogniw gospodarki
jakimi są przedsiębiorstwa (firmy).
Zatem w procesie ustalania celów i zadań nie może zabraknąć przedsiębiorców. Dotychczas nie udało się naczelnym decydentom opracować systemu (metodologii)
pozyskiwania opinii przedsiębiorców, w tych tak ważnych
sprawach. Praktycznie w procesie tym nie uczestniczyły
organizacje samorządu gospodarczego przedsiębiorców
(branżowe izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia
przedsiębiorców).
Jest okazja, aby w projektowaniu „nowej agendy” rozwoju
polskiej gospodarki lepiej wykorzystać wiedzę o potrzebach
gospodarki jaką posiadają polscy przedsiębiorcy.
Jednak aby tak się stało, przedsiębiorcy tą wiedzą muszą
się z decydentami podzielić. Ale wcześniej muszą swoje
potrzeby klarownie sformułować. Jeśli zaś chcą wykorzystać swoje organizacje branżowe do transmisji tej wiedzy
„w górę” powinny je w porę informować.

Polska Izba Opakowań, gotowa jest podjąć się opracowywania „katalogu” potrzeb rozwojowych branży w latach
2014-2020 i lobbować za uwzględnieniem tych potrzeb
w opracowywanych programach i projektach przewidzianych do finansowania ze środków UE.
Aby tak się stało, musimy dobrze poznać potrzeby branży.
Prosimy zatem, firmy-członków Izby, ale także przedsiębiorstwa spoza Izby, o przesyłanie odpowiedzi na postawione
w tytule pytanie: na co moja firma, w pierwszej kolejności,
przeznaczyłaby środki unijne?
Odrębnym zagadnieniem, pozostaje organizacja systemu
wspierania rozwoju gospodarki krajowej środkami UE. Nie
jest bowiem tajemnicą, iż ok. 70 proc. tych środków dociera do rzeczywistych beneficjentów. Prawie 30 proc., a kto
wie czy nie więcej, idzie na obsługę niezwykle skomplikowanego i zbiurokratyzowanego systemu aplikowania i rozliczania. Z punktu widzenia walki z bezrobociem, to może
i dobrze. Utworzono bowiem całą „biurokratyczną infrastrukturę”, tak instytucjonalną jak i normatywną.
Mój apel do „góry” – starajmy się w nowej perspektywie budżetowej ograniczyć tę sferę do 20, maksymalnie
25 procent.
Tym bardziej, iż coraz głośniej mówimy o wprowadzeniu
zasady „zwrotności” dofinansowania. A jeśli tak, to należy znacząco zmniejszyć stosowaną dotychczas zasadę
ograniczonego zaufania do przedsiębiorcy. Do jego
wiedzy, rzetelności i poczucia odpowiedzialności. Bowiem
przedsiębiorca, świadomy, że środki te, choćby częściowo, musi zwrócić, nie będzie ich angażował w wątpliwe przedsięwzięcia. Zresztą już teraz, i tak częściowo, poprzez wkład własny, podejmuje zadania obarczone pewnym ryzykiem. Bo przecież, zawsze z ryzykiem trzeba się
liczyć.
Krzyczącym przykładem braku zaufania do wiedzy przedsiębiorcy jest obligatoryjny wymóg opracowania „planu
eksportu” przez zewnętrzne firmy (Paszport do Eksportu)
w sytuacji kiedy taki plan są w stanie opracować sami
przedsiębiorcy. Bo najlepiej wiedzą z czym i na jakie rynki
mogą wejść. Zresztą w dużym procencie, firmy zewnętrzne
„opracowujące” takie plany praktycznie tylko je podpisują,
zaś „wsad” dają przedsiębiorstwa.
Jest zatem dobry czas i okazja, aby wskazywać także na
możliwości usprawnienia procesu obsługi wykorzystywania
środków z budżetu EU.

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Opakowań –
instytutem naukowo-badawczym
Na podstawie ustawy o instytutach
badawczych, w uznaniu dorobku naukowego w dziedzinie opakowalnictwa Rada Ministrów nadała dotychczasowemu Centralnemu Ośrodkowi
Badawczo-Rozwojowemu Opakowań
(COBRO) nazwę: COBRO – Instytut
Badawczy Opakowań.

Decyzja w tej sprawie jest zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia
9 stycznia 2013 roku, poz.28) i obowiązuje od dnia 1 stycznia bieżącego
roku.
Warto przypomnieć, że dzisiejszy
COBRO – Instytut Badawczy Opa-
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Redaktor
kowań jest członkiem założycielem
Polskiej Izby Opakowań, a dyrektor
Instytutu od 12 lat pełni funkcję Prezesa Polskiej Izby Opakowań. W Instytucie mieści się także siedziba biura
Izby.
Gratulujemy zatem Kierownictwu
i Pracownikom COBRO miana instytutu badawczego i życzymy wielu sukcesów w działalności na rzecz modernizacji polskiego przemysłu opakowań.
Red.
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Zielone światło Do spotkania na targach
dla projektu
Packaging Innovations
Izby
Zielone światło dla realizacji
projektu „Wzrost kompetencji
kadry zarządzającej i wykorzystania narzędzi HR w małych
i średnich przedsiębiorstwach
zrzeszonych w Polskiej Izbie
Opakowań.
Wg informacji posiadanej przez Biuro Polskiej Izby Opakowań, wniosek
Izby w sprawie uruchomienia projektu szkoleniowego mającego na celu
zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) uzyskał pozytywna opinię formalną. Aktualnie Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
uruchamia procedurę oceny merytorycznej co przypuszczalnie zajmie ok.
3 miesięcy.
Realnie należy sie spodziewać, że
realizacja Projektu rozpocznie się
w miesiącach: maj – czerwiec 2013
roku.
Uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej oznacza duże szanse na
zakwalifikowanie Projektu do finansowania ze środków UE (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Polską Izbą Opakowań
(wnioskodawca Projektu), a firmą konsultingową Umbrella Consulting, firma
ta jako lider Projektu będzie odpowiedzialna za całość realizacji tego przedsięwzięcia.
W Projekcie uczestniczą następujące firmy zrzeszone w Polskiej
Izbie Opakowań: BAHPOL Sp. z o.o.
(Kłobuck); Coffee Service Sp. z o.o.
(Warszawa); ELA Wyrób Folii i Opakowań (Celestynów); EUROBOX Polska Sp. z o.o. (Ujazd); FOLPOL Zbigniew Mitura (Lublin); PAKMAR Sp.
z o.o. (Warszawa); PPUH SOR-DREW
Rajmund Sorowski (Świętochłowice);
YANKO Sp. z o.o. (Rzeszów) oraz
Zakład Produkcji Opakowań TUBUS
P. Trojan, P. Adamski Sp. J. (Warszawa).
(B.K)
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Za 1,5 miesiąca (10–11 kwietnia) w warszawskim Centrum Wystawowym
EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego, odbędą się organizowane przez firmę easyFairs, targi opakowań pod nazwą „Packaging Innovations”.
Zgodnie z hasłem (nazwą, tytułem) tych targów, producenci opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania oraz projektanci opakowań, a także projektanci i producenci etykiet zaprezentują najnowsze rozwiązania.
Doświadczenia poprzednich edycji targów Packaging Innovations przekonują, iż mimo krótkiego czasu ich trwania stanowią skuteczną (efektywną) formę
kontaktów producent – klient.
Polska Izba Opakowań z racji swoich statutowych obowiązków wspiera
wszystkie przedsięwzięcia, które mają na celu promowanie oferty krajowego
przemysłu opakowań oraz rozwój polskiego rynku opakowań. Stąd też zwiedzający targi znajdą Polską Izbę Opakowań w gronie wystawców. Izba mieć będzie
stoisko informacyjno promocyjne B17, na którym zwiedzający będą mogli otrzymać najnowszą publikację Izby Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta, egzemplarze wydawanego przez Izbę Biuletynu Opakowaniowego, program działalności Izby na rok 2013 oraz oferty firm zrzeszonych w Izbie.
(B.P.S.)

Polska Izba Opakowań
na targach
POLIGRAFIA 2013
Polska Izba Opakowań zamierza zorganizować zbiorowe stoisko na Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych – POLIGRAFIA 2013, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniach
21–24 maja 2013 roku.
W ramach stoiska pod hasłem „Poligrafia dla opakowań” przewidziano możliwość ekspozycji ok. 10 firm na autonomicznych stoiskach o powierzchni 9-10 m2.
Wstępny koszt 1 m2 zabudowanej powierzchni wystawowej w granicach 300 zł
dla firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań. Dla firm spoza Izby – ok. 350 zł.
Firmy zainteresowane zaprezentowaniem swojej oferty w ramach zbiorowego stoiska Izby proszone są o nadsyłanie wstępnych zgłoszeń do 25 marca
2013 roku, na adres: Polska Izba Opakowań, info@pio.org.pl, fax: 22 842-23-03.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Izby: tel. 22 842-20-11 w. 46, 56 i 64;
e-mail: info@pio.org.pl; biuro@pio.org.pl.
Informując o powyższym zachęcamy firmy działające w segmencie poligrafii opakowaniowej do skorzystania z możliwości zaprezentowania swojej oferty
w ramach zbiorowego stoiska Polskiej Izby Opakowań. Jest możliwym zorganizowanie Salonu Promocji firm poligraficznych drukujących opakowania, w ramach którego firmy te będą mogły prezentować swoje oferty w zakresie usług
poligraficznych dla branży opakowań.
(Biuro Izby)
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Witamy w gronie członków
Polskiej Izby Opakowań
W styczniu, do grona członków Izby dołączyły firmy: WIMAR Mariusz Wiśniewski (Kraśnik);
conTeyor (Czechowice-Dziedzice); MAREX Stanisław Gołębiewski (Ostrołęka). W niniejszym
numerze prezentujemy autorskie CV przesłane przez nowych członków. Firmę MAREX zaprezentujemy w kolejnym numerze Biuletynu.

WIMAR

conTeyor

Firma WIMAR zajmuje się dystrybucją opakowań
i materiałów opakowaniowych od 15 lat.
Specjalizujemy się w imporcie i dostarczaniu wysokiej jakości opakowań dla szerokiej gamy odbiorców z różnych branż gospodarki, między innymi:
► rolnictwa i ogrodnictwa,
► przemysłu zbożowo-młynarskiego i paszowego,
► przemysłu cukrowniczego,
► przemysłu chemicznego,
► BHP i innych.

conTeyor Poland Sp. z o.o. powstała w 1997 r. jako córka belgijskiej firmy conTeyor International NV. Firma zlokalizowana jest w południowej Polsce w miejscowości Czechowice-Dziedzice w pobliżu
granicy z Czechami i Słowacją. Firma zatrudnia obecnie 150 osób.
conTeyor Poland Sp.z o.o. zajmuje się projektowaniem i produkcją
nowoczesnych opakowań tekstylnych wielokrotnego użytku. Opakowania te są wykorzystywane przede wszystkim w branży motoryzacyjnej do transportu i przechowywania wrażliwych na uszkodzenia
komponentów samochodowych takich jak kierownice samochodowe, lusterka, panele drzwiowe, zderzaki i inne elementy lakierowane. Rozwiązania te również stosowane są w przemyśle komputerowym i AGD w transporcie najdelikatniejszych elementów składowych.
Oferowane opakowania, projektowane indywidualnie dla poszczególnych wyrobów/komponentów pozwalają na doskonalenie łańcucha logistycznego poprzez:
► zapewnienie pełnej ochrony transportowanego/przechowywanego komponentu,
► uzyskanie większej gęstości pakowania komponentów niż przy
użyciu tradycyjnych opakowań,
► zapewnienie wygodnego dostępu do transportowanych detali,
► podniesienie funkcjonalności, prostoty i ergonomii obsługi pakowania,
► zminimalizowanie lub wyeliminowanie innych materiałów używanych do pakowania.
Istotnym działem w firmie jest dział projektowania, który wykorzystując wiedzę i doświadczenie inżynierów stosujących nowoczesne
programy informatyczne, dostarcza zoptymalizowane rozwiązania
logistyczno-transportowe.
Dział projektowania ściśle współpracuje z klientem na etapie przygotowania prototypu, aby dostarczyć produkt spełniający wszelkie
stawiane mu wymagania.
Wsparciem działu projektowania jest wielojęzyczny dział obsługi
klienta oraz przedstawiciele handlowi z Niemiec,Francji,Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Beneluksu, Czech i Rosji, którzy nawiązują i utrzymują współpracę z przodującymi firmami z branży motoryzacyjnej
zlokalizowanymi w Europie, takimi jak : Volvo, Ford, Opel, Fiat, Peugeot, Honda, Renault i wiele innych.
Dział produkcji wyposażony jest w nowoczesne, sterowane komputerowo maszyny krojące, które zapewniają wysoką jakość i powtarzalność wykrojów. Jednocześnie pracują one w systemie zapewniającym płynny przepływ informacji jak i nadzór nad prawidłowością pracy.
Szwalnia dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, stosuje wyspecjalizowane maszyny umożliwiające produkcję bardzo skomplikowanych wyrobów szytych z materiałów syntetycznych nowej generacji.
Doświadczona załoga, świadoma celów firmy ,realizuje produkcję
najwyższej jakości czego dowodem jest uzyskanie i utrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2008.

Zakres naszych produktów obejmuje min:
► worki raszlowe, worki raszlowe na roli,
► worki tkane polipropylenowe,
► worki papierowe,
► worki przeciwpowodziowe,
► worki PP ażurowe,
► worki na drewno kominkowe,
► worki jutowe,
► siatki opakowaniowe,
► Big Bag, Big Bag wentylowany,
► gumki recepturki,
► rękawice wampirki, nakrapiane, dragos, polex,
► sznurek rolniczy,
► plandeki,
► siatka do paletowania,
► folia strech.
Jesteśmy importerem, który przez lata działalności na rynku polskim i rynkach zagranicznych
zyskał opinię solidnego partnera handlowego.
Gwarantujemy ciągłość dostaw i kompleksową
obsługę oraz wysoką jakość naszych produktów.
Długotrwała współpraca z producentami pozwala nam na oferowanie sprawdzonych produktów
w konkurencyjnych cenach.
Współpracujemy z producentami z Polski, Dalekiego Wschodu, Afryki i Unii Europejskiej.
Firma nasza specjalizuje się w pełnej obsłudze
klienta, począwszy od doradztwa aż do dostarczenia gotowego produktu.
WIMAR
Mariusz Wisniewski
23-210 Krasnik, ul. Cicha 23
tel./fax: +48 81 825 11 63, +48 81 826 41 94
e-mail:info@wimar.net
www.wimar.net
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Dane kontaktowe
conTeyor Poland Sp. z o.o.
ul. Legionow 255 ■ 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 032 214 43 10 ■ fax 032 214 43 11
e-mail: poland@conteyor.com ■ www.conteyor.com
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Z życia Polskiej Izby Opakowań

Posiedzenia
statutowych organów
Polskiej Izby Opakowań
Posiedzenie Rady Izby
W dniu 20 lutego, na pierwszym
w tym roku posiedzeniu zebrała się
Rada Polskiej Izby Opakowań. Tradycyjnie już pierwsze posiedzenie
Rady w nowym roku kalendarzowym
poświęcone jest ocenie materiałów
sprawozdawczo-programowych przygotowanych na doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby.
W trakcie posiedzenia członkowie
Rady przyjęli sprawozdanie z działalności tego organu w 2012 roku oraz
zapoznali się ze sprawozdaniem Prezesa Izby z działalności w okresie
sprawozdawczym (2012 rok). Rada
zapoznała sie także z projektem „Programu działalności Izby w 2013 roku”
oraz z projektem budżetu Izby na 2013
rok. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty.
W trakcie dyskusji nad „Sprawozdaniem Prezesa z działalności Izby
2012 r.” Członkowie Rady wskazywali na bogatą w różnorodne przedsięwzięcia działalność Izby w okresie
sprawozdawczym.
Do wydarzeń o szczególnie istotnym
znaczeniu dla członków Izby oraz całej branży, zaliczono m.in.: organizację
I Kongresu Przemysłu Opakowań; wydanie monografii „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta.”;
uruchomienie projektu badawczego
SoLaPack, mającego na celu opracowanie metod zapobiegania migracji szkodliwych substancji z opakowań
pochodzenia celulozowego do produktu oraz organizację II Forum Stowarzyszeń Producentów Opakowań z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Pozytywnie oceniono także działania
Izby na rzecz rozwoju rynku opakowań, wskazując na takie przedsięwzięcia jak misje promocyjno-biznesowe
na targi opakowań w Kijowie, Rydze
i Norymberdze oraz bogaty program
promocyjny towarzyszący Międzyna12

rodowemu Salonowi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK. Wysoko
oceniono przedsięwzięcia mające na
celu rozwój i przygotowanie kadr dla
przemysłu opakowań.
Członkowie Rady wiele uwagi poświęcili zadaniom Izby w roku 2013,
ujętym w projekcie „Programu działalności Polskiej Izby Opakowań w 2013
roku”. Wskazując na inspirująca rolę
tego dokumentu w formułowaniu konkretnych zadań do realizacji, zwracano uwagę na potrzebę szerszego
korzystania z różnorodnych form rozpoznawania potrzeb firm zrzeszonych
w Izbie. W tym celu, uznano za szczególnie ważne usprawnienie komunikacji pomiędzy organami Izby, a jej członkami, co powinno sprzyjać szerszemu
wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia
firm oraz ich potrzeb w programowaniu
działalności Izby.
Sprzyjać temu powinny różnorodne
formy angażowania w działaniach Izby
jak największej liczby przedstawicieli
firm. Podkreślano także potrzebę szerszego „otwarcia” na firmy spoza Izby, co
wynika z charakteru Izby jako organizacji reprezentującej interesy całej branży.
Pozytywnie oceniono inicjatywy kierownictwa Izby na rzecz doskonalenia
wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie cyklu szkoleń Profesjonalne
zarządzanie firmą, o czym piszemy
na str. 10 Biuletynu
Sprzyjać temu powinno ożywienie
działalności zespołów problemowych.
Uznano za celowe zwrócenie się do
kierownictw firm zrzeszonych w Izbie
o delegowanie do prac w zespołach
swoich przedstawicieli.
Warto w tym miejscu przypomnieć,
iż chodzi m.in. o zespoły zajmujące
się takimi zagadnieniami jak: monitorowanie warunków funkcjonowania
firm, rynkowe wspomaganie firm i rozwój rynku opakowań oraz innowacyjno-edukacyjne wspomaganie firm.

Pozytywnie oceniono działalność
czasopism branżowych zrzeszonych
w Izbie (Packaging Polska i Opakowanie) na rzecz upowszechniania wiedzy
o roli i znaczeniu opakowań.
Z zadowoleniem przyjęto deklarację miesięcznika „Packaging Polska”
w sprawie popularyzacji działalności
Polskiej Izby Opakowań, mając na
uwadze poszerzenie Izby o nowe firmy
Członkowie Rady zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej o działalności
Izby w okresie sprawozdawczym zaprezentowaną przez Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej Panią Ewę Zachara.
Opinia ta nie odbiegała od ocen wyrażanych przez członków Rady.
Rada pozytywnie rozpatrzyła wnioski Prezesa Izby o wykluczenie z grona członków Polskiej Izby Opakowań
Przedsiębiorstwo BARDA Sp. z o.o.
z Radomska oraz firmy POLIX z Lublina. Obie w/w firmy nie sprostały statutowym obowiązkom członka Polskiej
Izby Opakowań.
W ostatnim punkcie obrad, Rada
przyjęła uchwałę o zwołaniu w dniu
20 marca, w siedzibie Izby w Warszawie, dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków, określając projekt
porządku obrad.
(red.)
■ ■ ■

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Również w dniu 20 lutego br., obradowała Komisja Rewizyjna Polskiej
Izby Opakowań. Obradom przewodniczyła Ewa Szymańska-Zachara, Przewodnicząca Komisji.
W trakcie obrad, wiele uwagi członkowie Komisji Rewizyjnej poświecili ocenie
działalności Izby w okresie sprawozdawczym, a w szczególności gospodarce finansowej. W ocenie członków komisji
kierownictwo Izby właściwie wykorzystało środki przewidziane w budżecie
na 2012 rok. Zaś o racjonalnej gospodarce finansami Izby świadczy dodatni
wynik finansowy za 2012 rok.
Omówiono także założenia i strukturę „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Opakowań
w 2012 r.” upoważniając przewodniczącą Komisji do przedłożenia tego
sprawozdania delegatom na WZC.
(red.)
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Targi PAKFOOD
najważniejsze wydarzenie
dla branży opakowań w 2013 roku
Tradycyjnie już, poszczególne edycje TAROPAK-u, przedzielają Targi
Opakowań dla Przemysłu Spożywczego „PAKFOOD” organizowane przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie.
W tym roku, targi PAKFOOD odbędą
się w dniach 23-26 września i towarzyszyć będą Międzynarodowym Targom
Technologii Spożywczych POLAGRA-FOOD oraz POLAGRA-TECH.
Połączenie (równoległość) targów
PAKFOOD z targami POLAGRA-FOOD i POLAGRA-TECH, stanowi wyjątkową okazję do zaprezentowania

producentom żywności oferty opakowaniowej dla tej branży przemysłu
rolno-spożywczego. Trzeba bowiem
pamiętać, że w strukturze krajowego rynku opakowań, opakowania dla
przemysłu spożywczego stanowią ok.
65-68%. To ogromny segment rynku
opakowań, a ze względu na szczególne wymagania stawiane opakowaniom
do żywności, niezwykle innowacyjny.
Jest to także w miarę stabilny segment
rynku opakowań, ze względu na silne
powiązanie z rynkiem żywności.
Stąd też, Polska Izba Opakowań ze

Stoisko PIO na targach PAKFOOD 2011

Warsztaty

Zarządzanie wierzytelnościami
jako świadome
zabezpieczenie należności
Jak informuje Biuro Izby w pierwszych dniach kwietnia, zorganizowane zostaną ramach realizowanego przez
Izbę cyklu szkoleniowego Profesjonalne zarządzanie firmą kolejne warsztaty szkoleniowe. Tym razem uczestnicy
warsztatów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami
związanymi z zarządzaniem należnościami. W programie
przewidziano m.in. następujące tematy:
  Pojęcia prawne związane z windykacją należności;
  Spozoby ograniczania ryzyka windykacyjnego;
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szczególną uwaga traktuje targi PAKFOOD, dostrzegając ich silną funkcję
promocyjno-marketingową.
Z tego względu, podobnie jak w latach poprzednich, Izba będzie organizatorem zbiorowej ekspozycji oferty
opakowaniowej firm w niej zrzeszonych . Przypuszczalnie uzupełnieniem
zbiorowego stoiska będzie Salon Promocji jako miejsce prezentacji ofert
ze strony producentów opakowań,
a także ekspozycji najciekawszych
rozwiązań. Zresztą, chcielibyśmy aby
w projektowaniu koncepcji przedsięwzięć promocyjnych Izby na targach
PAKFOOD udział wzięli producenci
opakowań, którzy nie będą uczestniczyć w charakterze wystawców indywidualnych.
Prosimy zatem o przesyłanie na adres Izby wstępnych zgłoszeń do udziału z zbiorowej ekspozycji Izby oraz
zasygnalizowanie zainteresowania
wystawieniem swojej literatury firmowej w Salonie Promocji, a także wybranych, szczególnie interesujących,
innowacyjnych opakowań.
Będziemy zobowiązani za przesłanie tych informacji do 15 maja 2013.
Pozornie bowiem, pozostało jeszcze
wiele czasu do targów PAKFOOD. W
rzeczywistości, aby dobrze przygotować przez Izbę zbiorową ofertę, trzeba
już nad nią pracować.
Bartłomiej Królak

 
 

Praktyczne aspekty windykacji polubownej;
Dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni i kompetentni prawnicy Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A.
Formularze zgłoszeń do pobrania na portalu Izby www.
pio.org.pl
Koszt uczestnictwa dla osób z firm zrzeszonych w Izbie:
100 zł + VAT, dla firm spoza Izby: 150 zł + VAT
Szczegółowych informacji udziela Biuro Izby:
e-mail: biuro@pio.org.pl
tel.: 22 842 20 11 w. 46, 56, 64 lub 22 651 73 84
Biuro Izby prosi przedsiębiorców o zgłaszanie interesującej ich problematyki, celem uwzględnienia w programie
kolejnych spotkań (warsztatów szkoleniowych).
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Zasłużeni dla Przemysłu
Opakowań AD 2013
Podobnie jak w latach ubiegłych, do
30 czerwca Biuro Izby przyjmuje kandydatury do tytułów: Firma Zasłużona
dla Przemysłu Opakowań oraz Zasłużony dla Przemysłu Opakowań.
Tytuły te zostały ustanowione przez
Radę Polskiej Izby Opakowań w 2008
roku, jako forma najwyższego wyróżnienia w systemie nagród i wyróżnień
funkcjonującym w Izbie.
Zgodnie z regulaminem tych wyróżnień, tytuł „Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań” jest nadawany osobom
za szczególny wkład pracy, zaangażowanie i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań i gospodarki opakowaniami. Przyznawany jest:
projektantom opakowań; producentom i organizatorom produkcji opakowań; pracownikom nauki, szkolnictwa i
mediów, których działalność i dokonania bezpośrednio przyczyniają się do
rozwoju krajowego przemysłu opakowań. Nominacje (zgłoszenia) do tego
wyróżnienia należy kierować do Biura
Izby przed 30 czerwca.
Szczegółowa procedura zgłaszania oraz warunki jakie winny spełniać
osoby nominowane do tego tytułu, zamieszczone są na portalu Izby (www.
pio.org.pl) w zakładce „System nagród
i wyróżnień”.
Tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” przyznawany jest firmom (osobom prawnym i fizycznym)
oraz innym podmiotom gospodarczym
wytwarzającym: opakowania; materiały opakowaniowe; etykiety; maszyny
i urządzenia do pakowania i produkcji
opakowań; placówkom naukowym; redakcjom czasopism; organizatorom targów i wystaw opakowaniowych i innym.
Również w tym plebiscycie termin
zgłaszania kandydatur upływa z dniem
30 czerwca.

Kryteria jakie winna spełniać firma
nominowana do tytułu Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań oraz
procedury zgłaszania zamieszczone
są na portalu Izby (www.pio.org.pl).
Gwoli przypomnienia, informujemy,
iż w 5-letniej historii funkcjonowania
tych wyróżnień, tytułami „Zasłużony
dla Przemysłu Opakowań” nagrodzeni zostali: Ryszard Kołodziejski,
b. prezes Spółki EUROBOX (2008 r.);
Marek Rosłon, założyciel i wieloletni
prezes oraz dyrektor Spółki PAKMAR
(2009); prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, nauczyciel akademicki,
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (2010); Wojciech Pawłowski,
wieloletni prezes Huty Szkła Sieraków,
założyciel i prezes grupy Warta Glass,
wieloletni przewodniczący Rady Polskiej Izby Opakowań (2011); prof. dr
inż. Bohdan Czerniawski, pracownik
naukowo-badawczy COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań, zasłużony dla przemysłu opakowań z tworzyw
sztucznych, tytuł przyznany z okazji
55-lecia pracy naukowej dla przemysłu
opakowań i jubileuszu 80-lecia (2012).
W tym okresie tytułami Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań
wyróżnione zostały: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (2009); Spółka Can-Pack S.A.
(2010); Spółka OPAKOFARB (2011);
Spółka Coffee Service (2012).
Informując o historii i warunkach zgłaszania kandydatów do w/w tytułów przypominamy, iż tytuły te stanowią najwyższe wyróżnienia w branży opakowań.
Nominacje do w/w tytułów przesyłamy na adres biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl wraz z krótkim uzasadnieniem, do 30 czerwca 2013 roku.
(B.K.)

Profesjonalne
zarządzanie
firmą
cykl szkoleń
dla kadry zarządzającej
Polska Izba Opakowań uruchomiła w 2013 roku cykl szkoleń (warsztatów) dotyczących praktycznych zagadnień z jakimi spotykają się przedsiębiorcy.
Chcielibyśmy, aby w ramach tego
cyklu omawiać zagadnienia szczególnie interesujące kadrę zarządzającą.
Stąd też, prosimy o zgłaszanie interesującej firmy tematyki (problematyki) szkoleń.
Pierwsze zajęcia inaugurujące nowouruchomioną formę doskonalenia
wiedzy, odbyły się 27 lutego br.
Tematem tych warsztatów były zagadnienia ochrony wzornictwa opakowań w Polsce i krajach UE. Na
program tego interesującego spotkania złożyły się następujące zagadnienia:
• Ochrona wzorów opakowań (czym
jest wzór, jak go zarejestrować
aby chronić wygląd swojego produktu;
• Ochrona wzoru, a ochrona rozwiązań technicznych;
• Korzystne skutki ochrony wzorów
opakowań;
• Ochrona przed naruszeniami;
• Ochrona celna przed importem towarów naśladujących wzory opakowań
Zajęcia warsztatowe prowadzili doświadczeni rzecznicy patentowi z renomowanej Kancelarii Prawnej J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.
Kolejne warsztaty organizowane
w pierwszych dniach kwietnia br., poświęcone będą, jakże aktualnym zagadnieniom zarządzania wierzytelnościami. O programie tych warsztatów
oraz warunkach uczestnictwa piszemy
na str. 13 Biuletynu.

Wręczenie Wojciechowi Pawłowskiemu tytułu «Zasłużony dla przemysłu opakowań» (2011)
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Listy
do Redakcji
Szanowna Redakcjo,
Jestem studentem 4 roku Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. Interesuję się zagadnieniami opakowalnictwa.
Tematem mojej pracy dyplomowej jest badanie wybranych
właściwości mechanicznych foliowych opakowań kaszy
gryczanej i ryżu .
W przygotowaniu tej pracy wiele skorzystałem z praktyki
studenckiej w firmie ELA Wyrób Folii i Opakowań Elżbieta Laskus. Wiele skorzystałem także zapoznając się z laboratoriami badawczymi COBRO – Instytutu Badawczego
Opakowań.
Z autopsji wiem, iż przedsiębiorcy niezbyt chętnie zapraszają na praktyki studentów. Na tym tle przytoczone przykłady są godne naśladowania.
Z poważaniem,
Tomasz Latos
PS. Oddzielne słowa podziękowania kieruję dla Polskiej
Izby Opakowań za pomoc, rady i materiały, które były mi
bardzo pomocne w pisaniu pracy dyplomowej.
■ ■ ■
Szanowna Redakcjo,
jestem studentką Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. W lipcu i sierpniu 2012 r. odbyłam praktykę
zawodową w Polskiej Izbie Opakowań. W trakcie praktyki
miałam okazję do bliższego zapoznania się z aktualnymi problemami przemysłu opakowań oraz wyzwaniami jakie stoją
przed tą branżą, czemu sprzyjało m.in. moje zaangażowanie w organizację I. Kongresu Przemysłu Opakowań oraz
przygotowanie publikacji „Przemysł opakowań w Polsce”.
Właśnie w trakcie praktyki skonkretyzowałam temat mojej pracy inżynierskiej. W lutym obroniłam pracę z bardzo
dobrą oceną.
W tym moim sukcesie ogromny udział ma właśnie Polska Izba Opakowań. Mogłam bowiem korzystać z wiedzy
i doświadczenia Dyrektora Izby, Pana mgr. inż. Wacława
Wasiaka. Korzystałam także z miejscowej, bogatej w specjalistyczną literaturę, biblioteki COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań.
W tej formie chcę zatem wyrazić wdzięczność pracownikom Biura Izby oraz biblioteki COBRO. Bo naprawdę na
to zasługują.
Z poważaniem,
inż. Justyna Furmaniak
Warszawa, 15 lutego 2013 r.
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Nowa pozycja
na półce
z książkami
o opakowaniach
Miło nam poinformować czytelników Biuletynu, że z końcem 2012 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, książka Wartość
komunikacyjna opakowań jednostkowych. Autorem tej
interesującej publikacji jest Magdalena Ankiel-Homa, doktor
nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Jest współautorką wydanej przez Polską Izbę
Opakowań monografii Przemysł Opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta.
W swojej najnowszej książce podejmuje jakże ważne zagadnienia komunikacyjnej funkcji opakowań jednostkowych.
O znaczeniu tej funkcji, świadczy użyte przez autorkę słowo „wartość komunikacyjna”. Bowiem istotnie funkcja ta nadaje opakowaniom szczególnej wartości. W ramach pięciu
rozdziałów opisuje rolę opakowania jednostkowego w procesie podejmowania decyzji nabywczych przez konsumenta. Wskazuje na rolę i miejsce opakowań jednostkowych
w komunikacji marketingowej. Książka jest ukoronowaniem
pracy badawczej, której celem poznawczym jest identyfikacja i wyodrębnienie znaków generujących wartość komunikacyjną opakowań jednostkowych oraz ocena ich wpływu
na postrzeganie, postawy i decyzje nabywcze konsumentów w stosunku do wybranych produktów mleczarskich.
Książka ma charakter interdyscyplinarny. Poruszana
w niej problematyka łączy elementy różnych dyscyplin naukowych, takich m.in. jak towaroznawstwo, marketing, socjologia czy psychologia. To bardzo ciekawa i niezwykle
użyteczna praktycznie, pomimo jej naukowego charakteru, praca.
Polecam ją projektantom i producentom opakowań. Jest
wielce pomocną przy optymalnym doborze znaków i kodów
opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych.
Wacław Wasiak

Magdalena Ankiel-Homa
Wartość komunikacyjna opakowań
jednostkowych
Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
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Misje biznesowe na targi
i wystawy opakowań w 2013 roku
W roku 2013, podobnie jak w latach
poprzednich Polska Izba Opakowań
w porozumieniu z organizatorami niżej wymienionych targów i wystaw
opakowaniowych, zamierza zorganizować misje biznesowo-promocyjne.
Dla indywidualnych wystawców, rekomendowanych przez Izbę, możliwe są
zniżki w kosztach stoiska.
Realizacja tych zamierzeń jest uwarunkowana stopniem zainteresowania
ze strony polskich firm. Stąd tak ważnym jest odpowiednio wczesne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w w/w
przedsięwzięciach. Bliższych informacji udziela Biuro Izby: biuro@pio.org.pl
lub info@pio.prg.pl
■ ■ ■

Packaging Depot
(Kiszyniów)
Tegoroczne targi połączone są z targami przemysłu spożywczego Food
Technology i Food & Drinks. Termin:
22-26 maja. Możliwość uzyskania zniżek dla firm zrzeszonych w Izbie. Izba
zamierza także zorganizować misję
biznesowo-promocyjną na tę wystawę.
Członkowie Izby mieć będą do dyspozycji stoisko informacyjno-promocyjne.
Termin wstępnych zgłoszeń:
15 marca 2013 r.
■ ■ ■

AFRO PACKAGING
(Kair)
Po zeszłorocznym sukcesie targów
AfroPackaging w dniach 13-15 czerwca br. odbędzie się druga edycja tej
imprezy. Targi te gromadzą głównie
wystawców i gości z rejonu Bliskiego
Wschodu, ale też Europy, Afryki czy
Azji. Tematyka targów obejmuje opakowania, maszyny i materiały.
Firmy zrzeszone w Izbie mogą skorzystać ze zniżki w kosztach stoiska.
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Izba zamierza także zorganizować misje biznesowo-promocyjną na te targi. Uczestnicy misji mieć będą do dyspozycji stoisko informacyjno-promocyjne.
Termin wstępnych zgłoszeń:
15 kwietnia 2013 r.
■ ■ ■

FachPack
(Norymberga)
Targi opakowań, technologii pakowania i logistyki FachPack w Norymberdze odbędą się w tym roku 24–26
września. Zeszłoroczna impreza zgromadziła ponad 1400 firm i przedsiębiorstw prezentujących swoje produkty oraz ponad 36 000 zwiedzających.
W zeszłym roku Izba posiadała własne
stoisko, z którego skorzystały 4 firmy.
Termin wstępnych zgłoszeń:
10 czerwca 2013 r.
■ ■ ■

Riga Food
(Ryga)
Targi Riga Food są jednymi z większych nad Bałtykiem targami przemysłu
spożywczego. Ponieważ przemysł
spożywczy jest ściśle powiązany
z opakowalnictwem, towarzyszą
im również duże targi przemysłu
opakowaniowego, na których polscy
przedsiębiorcy będą mieli doskonałą
okazje do zaprezentowania swoich
produktów i rozwiązań. W roku ubiegłym Izba na tych targach miała własne stoisko z którego skorzystały 4 firmy. Tegoroczne Riga Food odbędą się
4-7 września.
Termin wstępnych zgłoszeń:
7 czerwca 2013 r.
■ ■ ■

MIR UPAKOVKI
(Mińsk)

BUDATRANSPACK
(Budapeszt)
Tegoroczne targi BUDATRANSPACK
są połączone z targami PRINTEXPO.
Są to największe targi tej branży na
Węgrzech. Impreza ta daje możliwość
zaprezentowania jak i poznania najnowszych trendów i technologii, innowacyjnych rozwiązań zarówno z dziedziny opakowalnictwa i logistyki, jak
i przemysłu poligraficznego. BUDATRANSPACK odbędą się w Budapeszcie w dniach 1-3 października br.
Możliwe zniżki dla wystawców
zrzeszonych w Izbie. Izba zamierza zorganizować stoisko informacyjno-promocyjne oraz misję biznesowo-promocyjną
Termin wstępnych zgłoszeń:
25 czerwca 2013 r.
■ ■ ■

W dniach 10-13 września w Mińsku
odbędzie się XIV Międzynarodowa
wystawa technologii, sprzętu i materiałów
do opakowań, i etykiet. W ramach wystawy
znajda się sekcje specjalne: XI Salon „Nowoczesne Etykietki”, XI Salon „Polimery i szkło w opakowaniu” oraz VI Salon
„Technologie opakowania”.
Przewidziano zniżki dla firm zrzeszonych w Izbie. Izba zamierza zorganizować misję biznesowo-promocyjną.
Uczestnicy mieć będą do dyspozycji
stoisko informacyjno-promocyjne.
Termin wstępnych zgłoszeń:
10 czerwca 2013 r.

ALL PACK
(Bukareszt)
ALL PACK to największe targi przemysłu opakowań w Rumuni. Tematyka
obejmuje: opakowania, materiały i maszyny do produkcji opakowań, technologie pakowania, technologię etykietowania i znakowania opakowań oraz
logistykę. W tym roku targi te odbędą
się w dniach 30 października – 3 listopada w Bukareszcie.
Termin wstępnych zgłoszeń:
5 sierpnia 2013 r.
(BPS)
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