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Rola opakowań
w kreowaniu wizerunku
marki produktów
żywnościowych
R

ola opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych na współczesnym rynku zaznacza się w wielu obszarach, co wynika z rozlicznych funkcji
pierwotnych i wtórnych spełnianych
przez opakowanie. Współczesne opakowanie jednostkowe stało się jednym ze
skutecznych narzędzi działań marketingowych, a w szczególności identyfikatorem produktu/marki, kreatorem toż-

samości produktu/marki, narzędziem
stymulowania określonych zachowań
konsumpcyjnych oraz instrumentem
konkurowania w punkcie sprzedaży.
Kluczowe znaczenie opakowań produktów żywnościowych w działaniach
marketingowych wyraża się w następujących obszarach:
dokończenie na s. 3

Polska Izba Opakowań
na targach PAKFOOD-2013
Tegorocznie Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD oraz Międzynarodowe Targi Żywności POLAGRA
FOOD (MTP, 23-26 września) stanowiły
bardzo dobrą okazję do zaprezentowania krajowego przemysłu opakowań, firm
zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań
oraz samej Izby, jej zadań i działalności.
Jak się wydaje okazja ta została w pełni i bardzo udanie wykorzystana. Sprzyjał
temu dobrze zrealizowany, bogaty program udziału Izby w targach PAKFOOD.
Przypomnijmy zatem co złożyło się na
ten program.

Po pierwsze, Izba była organizatorem
zbiorowego stoiska, na którym swoje
oferty wystawiły firmy: ARTBOX; COBRO –
Instytut Badawczy Opakowań; EUROPAL;
J.S. HAMILTON; PAKMAR, oraz, realizowany pod patronatem Izby, międzynarodowy projekt badawczy SoLaPack.
Po drugie, obok zbiorowego stoiska
funkcjonował Salon Promocji Polskiej
Izby Opakowań, w ramach którego swoje oferty zaprezentowały firmy: Centrum
Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Mate-
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dokończenie na s. 2
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Polska Izba Opakowań
na targach
PAKFOOD-2013
dokończenie ze s. 1

riałów Opakowaniowych (CBIMO); ENTRO Holdings; Instytut Wzornictwa Przemysłowego; KABADO oraz Kancelaria
Rzeczników Patentowych M. Zielińska-Łazarowicz, J. Markieta Sp. p.

tkanie, na program którego złożyły się:
inauguracja Dni Opakowań (23-26 września) ustanowionych przez Polską Izbę
Opakowań; otwarcie zbiorowego stoiska
Izby oraz Salonu Promocji i ekspozycji
„Polskie produkty w polskich opakowaniach”; wręczenie dyplomów dokumen-

Stoisko Polskiej Izby Opakowań na targach PAKFOOD-2013

Po trzecie, w ramach Salonu Promocji
zorganizowano interesującą ekspozycję
pod hasłem Polskie produkty w polskich
opakowaniach, z której skorzystały firmy
produkujące żywność oraz opakowania.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się opakowania produkowane przez
firmy CLICK PACK, MULTIFARB oraz BIOTREM.
Salon Promocji był także miejscem
multimedialnych prezentacji firm i ich
ofert. Z tej formy promocji skorzystało
9 firm.
Po czwarte, w trakcie targów PAKFOOD, Izba była organizatorem dwóch
seminariów poświęconych problematyce opakowań. W pierwszym dniu targów
odbyło się seminarium nt.: „Przemysł i rynek opakowań w Polsce – wybrane problemy”, zaś w dniu 25 września, nt.: „Opakowanie a żywność” (patrz strona 12).
Po piąte, tradycyjnie już, pierwszym
przedsięwzięciem otwierającym obecność Izby na targach PAKFOOD było spo2

tujących nominowanie do tytułów: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz
„Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”; wręczenie certyfikatów członkowskich dla nowych członków Izby.

Również na oddzielną informację zasługuje ceremonia nadania, ustanowionych przez Polską Izbę Opakowań,
tytułów: „Zasłużonych dla Przemysłu
Opakowań”. W tym roku, w wyniku plebiscytu na tytuł „Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań”, tytułem tym wyróżniono
red. Mariana Feldmana z miesięcznika
„Opakowanie”, zaś tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” przyznano
Spółce DEKORGLASS Działdowo. Nadanie tych tytułów i wręczenie stosownych
dyplomów miało miejsce podczas uroczystej Gali otwierającej targi PAKFOOD
i POLAGRA FOOD, w pierwszym dniu targów (23 września). Uczestniczący w tej
ceremonii wicepremier Janusz Piechociński oraz minister rolnictwa Stanisław
Kalemba, pogratulowali laureatom zdobytych tytułów (więcej na str. 11)
Po szóste, udział Izby w targach PAKFOOD został wykorzystany dla zorganizowania dwudniowego posiedzenia
Komitetu Użytkowników, organu monitorującego realizację Projektu SoLaPack, którego celem jest opracowanie
powłoki absorbującej szkodliwe substancje zawarte w materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego,
przeznaczonym do pakowania żywności. W skład Komitetu Użytkowników
wchodzą przedstawiciele firm, produkujących opakowania z papieru i tektury (AKPUD, BESKID, KARTONEX, SANEX,
YANKO).
Z tej okazji zorganizowano specjalne
seminarium promocyjno-informacyjne,
którego celem było upowszechnienie informacji o tym projekcie oraz o dotychczasowej jego realizacji i osiągniętych
wynikach.
(Red.)

Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań na targach PAKFOOD-2013
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Rola opakowań w kreowaniu wizerunku
marki produktów żywnościowych
dokończenie ze s. 1

 zapewnieniu konsumenta, iż opakowany produkt wyróżnia się znacząco
na tle produktów konkurencyjnych
o bliskiej substytucji,
 właściwej identyfikacji produktu/marki tak, aby konsument dysponujący
„minimalną ilością czasu” nie miał problemu z odszukaniem produktu i podjęciem decyzji zakupowej (dotyczy to
głównie decyzji nawykowych podejmowanych w sklepach o samoobsługowej formie sprzedaży),
 prezentacji produktu w atrakcyjnej
formie (tak, aby opakowanie przekazywało komunikaty o cechach i atrybutach produktu),
 wzbogacanie (zwiększanie atrakcyjności i użyteczności) produktu poprzez łatwość otwierania, zamykania,
przechowywania, a także likwidacji
opakowania po zużyciu produktu.
Obszarem szczególnie interesującym
z punktu widzenia możliwości wykorzystania opakowań w działaniach marketingowych jest ich rola w kształtowaniu
tożsamości produktu/marki w otoczeniu
konkurencyjnym.
Wzrost znaczenia opakowań jednostkowych jako narzędzia kreowania tożsamości marki wynika z następujących
przesłanek:
 wzrastająca liczba produktów zintegrowanych z opakowaniem (wzrastająca liczba produktów wprowadzanych do obrotu towarowego w opakowaniu jednostkowym),

 dynamiczny rozwój wielkopowierzchniowych punktów sprzedaży, w których dominuje samoobsługowa forma
sprzedaży.
Jak wskazuje J. Kall (2001) marka to
„kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz
towarzyszącym im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombinację, która odróżniając ofertę danego marketera od ofert
konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu
tworzy lojalne grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku” [Kall 2001, s. 12]. W kontekście marki opakowanie jest uznawane za
jeden z jej kluczowych identyfikatorów.
Elementy składowe opakowania (forma
konstrukcyjna i kształt, materiał opakowaniowy, zamknięcie) oraz znakowanie/
etykietowanie powinny być tak zaprojektowane, aby konsument jednoznacznie
zidentyfikował markę oraz prawidłowo
przypisał jej określone cechy, atrybuty
i właściwości. Przez pryzmat opakowań
jednostkowych konsument postrzega
korzyści, jakich może oczekiwać podczas
konsumpcji produktu. Należą do nich np.
korzyści ekonomiczne (korzystna cena
w relacji do jakości lub wielkości produktu), walory smakowe, zdrowotne, naturalność czy też ekologiczność produktu.
Cechy i atrybuty opakowania mogą
podkreślać wyjątkowość i oryginalność
produktu/marki, a tym samym świad-

dokończenie na s. 4

PRZEKAZ KOMUNIKACYJNY

 coraz bardziej doceniana rola opakowań jednostkowych jako narzędzia
dyferencjacji homogenicznych produktów konsumpcyjnych (zwłaszcza
szybkorotujących),

OPAKOWANIE
PRODUKTU

 wzrost znaczenia narzędzi komunikacji w miejscu sprzedaży (promocja
sprzedaży, merchandising),

WIZERUNEK OPAKOWANIA

WIZERUNEK PRODUKTU/MARKI

 zwiększający się odsetek decyzji zakupowych podejmowanych w miejscu
sprzedaży [Connolly i Dawison 1996,
s. 100-107],
 proliferacja marek w obrocie towarowym,

czyć o jego jakości. Opakowanie produktów zintegrowanych jest dla konsumenta „odbiciem” jakości opakowanego
produktu. Inaczej mówiąc – jeśli opakowanie komunikuje wysoką jakość, konsumenci przekładają to wrażenie na wysoką jakość opakowanego produktu.
I odwrotnie – opakowanie symbolizujące
niską jakość sugeruje taką samą jakość
opakowanego produktu.
Kreowanie wizerunku marki poprzez
elementy składowe opakowania jednostkowego na rynku żywności wynika
z funkcji komunikacyjnej pełnionej przez
opakowania. Pojęcie „wizerunek” będące
odpowiednikiem słowa „image” (z łaciny
„imagio”) jest ujmowane bardzo szeroko.
Oznacza ono „portret, obraz, subiektywne wyobrażenie zjawisk, przedmiotów,
ludzi, państw, firm, produktów materialnych i usług, zjawisk przyrodniczych,
społecznych i gospodarczych” [Urbaniak
2003, s. 11]. Według P. Wilkemanna „wizerunek stanowi całościowy obraz obiektu,
który zostaje poddany osądowi” [Wilkemann 2000, s. 350].
Wizerunek marki uznawany (obok
świadomości marki) za źródło jej siły, rozumiany jest jako znaczenie marki dla nabywców. Wizerunek marki powstaje w
wyniku skojarzeń odwołujących się do
[Kall, Kłeczek i Sagan 2006, s. 15]:
 sytuacji zakupu lub użycia marki,
 typu użytkownika,
 cech produktu,
 korzyści funkcjonalnych,
 korzyści związanych z doświadczeniami towarzyszącymi używaniu marki,
 korzyści symbolicznych,
 osobowości marki.

CECHY PRODUKTU
KONSUMENT
Rys. 1. Opakowanie jednostkowe jako kreator wizerunku marki
Źródło: [Ankiel-Homa 2012, s. 60]
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Z kolei wizerunek opakowania należy rozumieć jako wszelkie wyobrażenia,
sądy i oczekiwania nabywcy związane
z tym przedmiotem. Wizerunek opakowania kształtują jego elementy składowe czyli znaki kodu podstawowego (forma konstrukcyjna, kształt, materiał) oraz
dodatkowego (elementy graficzne, informacje umieszczone na opakowaniu/
etykiecie).
Wizerunek opakowania jednostkowego determinowany jest poprzez:
 cechy i korzyści przypisywane temu
obiektowi,
 emocje wyzwalane przez opakowanie,
 postawy wobec opakowania jednostkowego.
Warto podkreślić, iż często w świadomości potencjalnego nabywcy następuje
transfer wizerunku opakowania jednostkowego na wizerunek produktu/marki
(jak również przedsiębiorstwa). Polega
to na przeniesieniu wizerunku opakowania jednostkowego (czyli postrzeganych cech i korzyści opakowania, emocji,
które wyzwala i postaw, które kształtuje)
na wizerunek marki lub produktu (cech
i korzyści przypisywanych marce/produktowi; emocji, które wyzwalają i postaw, które kształtują). Dla przykładu:
pozytywne cechy opakowania jednostkowego produktu będące składową postrzeganego przez konsumenta wizerunku (np. funkcjonalność, ekologiczność,
wygoda) sprawiają, iż opakowanemu
produktowi również przypisuje się takie
cechy i korzyści.
Poprzez pryzmat opakowania konsument postrzega cechy opakowanego
produktu, sposoby konsumpcji. Ta sama marka mleka może być sprzedawana w różnych opakowaniach jednostkowych (różna forma konstrukcyjna, kształt,
materiał), sugerujących cechy produktu
oraz okoliczności jego konsumpcji. Butelka z zakrętką komunikuje, iż mleko można konsumować bezpośrednio z opakowania, praktycznie w każdym miejscu.
Z kolei pudełko z wielowarstwowego laminatu, posiadające zamknięcie w postaci
taśmy z aluminium komunikuje konsump4

cję w domu oraz długi okres przydatności
produktu do spożycia.
Opakowanie jednostkowe produktów
żywnościowych niesie określone znaczenia dla konsumenta; mogą to być
znaczenia użytkowe, symboliczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe oraz
komercyjne. Przyswojenie przez konsumenta wizerunku opakowania (co jest
podstawą zlokalizowania opakowanego
produktu na półce sklepowej w jednostkach o samoobsługowej formie sprzedaży) oraz wytworzenie na jego podstawie odpowiedniego wizerunku produktu
poprzez pryzmat warstwy wizualnej jego
opakowania jednostkowego zewnętrznego to główna i nadrzędna rola opakowań produktu w działaniach reklamowych przedsiębiorstw.
W kontekście analizy roli opakowania
jako kreatora wizerunku marki na rynku
produktów żywnościowych warto zwrócić uwagę na elementy składowe opakowań, które odgrywają kluczową rolę,
mianowicie formę konstrukcyjną i kształt
w powiązaniu z barwą opakowania. Odpowiednio zaprojektowana forma konstrukcyjna i kształt opakowania mogą
stanowić efektywne wyróżnienie marki
na tle konkurencji i często wytyczają trendy we wzornictwie opakowań. Do najbardziej wyrazistych przykładów kreowania
wizerunku marki poprzez unikalny kształt
opakowań należą m.in. opakowania:
 sera marki Almette (charakterystyczny
skopek),
 napojów marki Frugo (szerokootworowa szklana butelka z zamknięciem
z tzw. Guzikiem bezpieczeństwa),
 czekolady Tomblerone (trójkątny przekrój opakowania),
 wódka Absolute (butelka przypominająca stare farmaceutyczne opakowanie),
 mleko UHT marki Łaciate (pudełko
z dwustopniowym zamknięciem z charakterystycznymi „krowimi łatami”).
Unikalne opakowania, będące wyróżnikiem marki często są zastrzegane jako
znaki towarowe, co chroni przedsiębiorstwa przed ich kopiowaniem i nadmierną popularyzacją (np. skopek Almette).
Warto również zwrócić uwagę na fakt,
iż opakowanie jednostkowe produktu

stanowiące identyfikator marki w przekazach reklamowych buduje rozpoznawalność marki (ang. brandrecognition) wpływając zasadniczo na świadomość marki.
Świadomość marki definiowana jest jako
„zdolność nabywcy do zidentyfikowania
(rozpoznania lub przywołania) marki należącej do danej kategorii w stopniu wystarczającym do dokonania jej zakupu
[Rossiter i Percy 1997, s. 110]. Opakowanie jednostkowe produktu prezentowane w przekazach reklamowych (zarówno
w statycznych jak też dynamicznych nośnikach) buduje rozpoznawalność marki
wpływając pośrednio na postawę konsumentów wobec marki i skłonienie ich do
zakupu.
Podsumowując należy stwierdzić, że
aby opakowanie jednostkowe spełniało
funkcję komunikacyjną, jego warstwa wizualna powinna być tak zaprojektowana,
aby identyfikowała produkt i markę oraz
podmiot wprowadzający produkt do obrotu towarowego i kreowała pożądany
wizerunek produktu/marki czy podmiotu. Identyfikacja ta musi prowadzić do
odróżniania i wyodrębniania opakowanego produktu lub grupy produktów od
innych otaczających go produktów substytucyjnych, przyciągnąć uwagę i zachęcić do zakupu. Temu podstawowemu
celowi powinien być podporządkowany
cały system elementów, cech i atrybutów
opakowania tj. kształtu, formy konstrukcyjnej, barwy, nazwy produktu i innych
[Szymczak i Ankiel-Homa 2007, s. 44].
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Polskie firmy opakowaniowe
z ofertą na rynkach
Białorusi, Niemiec i Rumunii
Tegoroczny wrzesień był bardzo bogatym w promocyjne przedsięwzięcia
Polskiej Izby Opakowań. Oczywiście do najważniejszych zaliczyć należy udział
Izby i jej członków w poznańskich targach opakowań dla przemysłu spożywczego PAKFOOD, o czym wiele piszemy w niniejszym numerze Biuletynu.
Jednak równie ważnymi były misje gospodarczo-promocyjne na wystawy
opakowań w Mińsku i Norymberdze o czym piszemy obok.
Ponadto w październiku br. w wyniku porozumienia Izby z Centrum wystawowym ROMEXPO S.A. w Bukareszcie, w dniach, w których dotrze do Państwa
ten numer Biuletynu, firmy opakowaniowe z Polski, skorzystają ze stoiska Izby
na targach opakowań ALL PACK (30.10 – 3.11).
Relacje z tego wydarzenia zamieścimy w kolejnym numerze Biuletynu. Informując o powyższym prosimy firmy zrzeszone w Izbie o propozycje, co do organizacji tego rodzaju przedsięwzięć w 2014 roku. Już dzisiaj wiemy (piszemy
o tym na str. 16 Biuletynu), że jest realna możliwość udziału w wystawie opakowań EMBAX w Brnie (25-28 lutego 2014). Właśnie w tych dniach negocjujemy
z organizatorem EMBAXu sprawę stoiska Izby oraz preferencyjnych warunków
uczestnictwa firm zrzeszonych w Izbie, w charakterze samodzielnych wystawców.
(red.)

Z Izbą na targach w Mińsku
W dniach 10-13 września, Polska Izba
Opakowań zorganizowała misję gospodarczo-promocyjną na targi/wystawę
opakowań w Mińsku (Białoruś) pod nazwą UPAKOWKA I SKŁAD.
W misji udział wzięły 4 firmy: YANKO,
PAKMAR, VERONI i JURMET.
Tradycyjnie już uczestnicy misji mieli
do dyspozycji stoisko informacyjno-promocyjne.
Zaprezentowane przez uczestników
misji oferty spotkały się z dużym zainteresowaniem miejscowych przedsiębiorców. Na uwagę zasługuje rosnące
zainteresowanie importem z Polski opakowań oraz maszyn i urządzeń do produkcji opakowań. W szczególności wiele zapytań dotyczyło możliwości importu z Polski kartonu, co jest zapewne związane z wysokimi cenami tego surowca na
miejscowym rynku. Zainteresowanie dostawą opakowań z kartonu wyraziły m. in.
firmy OOO Eko Technologii – Suchodolskij
Dimitrij (tel. 00375 44 769 36 51; e-mail:
ecotech@tut.by; dim5104@tut.by oraz
Narajana – kontakt z dyrektorem tej firmy
Igorem Worobiovem, tel. 00375 17 283 73
06; 00375 29 644 06 12; e-mail: gofra@narajana.biz. Firma ta zainteresowana jest
dostawą dużej partii opakowań z tektury
falistej dla wyrobów spożywczych.

Ponadto kilka firm zainteresowanych
jest zakupem maszyn do produkcji opakowań z tektury. Szczegółowe informacje
dostępne w biurze Izby.
Reasumując, była to udana pod wieloma względami misja, a jej uczestnicy przywieźli ze sobą konkretne zamówienia.
(BK)

Polska Izba Opakowań
na targach Fach Pack
w Norymberdze
Realizując program działań promocyjno-marketingowych, w roku 2013 Polska Izba Opakowań poza misjami na wystawy w Kiszyniowie, Moskwie i Mińsku,
w ramach których firmy zrzeszone w Izbie
(choć nie tylko) mogły skorzystać ze stoiska Izby w celu zaprezentowania swojej oferty rynkowej, zorganizowała także
własne stoisko wystawowe na targach
przemysłu opakowań Fach Pack w Norymberdze.
Było to możliwe dzięki zawartemu z kierownictwem tych targów porozumieniu
o współpracy, w ramach którego Izba
promuje FachPack wśród swoich członków. W tym roku ze stoiska Izby skorzystały firmy SOR-DREW oraz YANKO.
Stoisko Izby cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wielu zwiedzających
oraz wystawców z krajów zachodnich
interesowało się działalnością Polskiej
Izby Opakowań, mając na uwadze skorzystanie z usług Izby jako pośrednik
w kontaktach handlowych pomiędzy firmami opakowaniowymi z Niemiec i Polski.
Aktualnie analizowane są propozycje
współpracy oraz sformułowane zostaną obszary zainteresowań przedsiębiorców z Niemiec polskim rynkiem opakowań.
(BPS)

Stoisko Polskiej Izby Opakowań na targach Fach Pack w Norymberdze

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 18  Nr 6/2013

5

Nie zdążyliśmy
podziękować…
Konrad Zawal 1940-2013
Z przykrością informujemy, że w sierpniu
(2013) w wieku 73 lat zmarł Konrad Zawal,
prezes w spółce EKOPAK w Koninie.
Człowiek niezwykle aktywny na różnych
polach działalności, zarówno zawodowej
jak i społecznej. Członek założyciel Krajowej
Izby Opakowań – dzisiejszej Polskiej Izby
Opakowań. Jego podpis widnieje na historycznej liście uczestników Walnego Założycielskiego Zebrania, w dniu 20 października
1994 roku, które odbyło się w ówczesnym
Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie.
Dokładnie za rok święciłby wraz z całą
wspólnotą, jaką stanowi Polska Izba Opakowań, jubileusz XX-lecia swojej organizacji. Był bowiem gorącym rzecznikiem jej
utworzenia. Właśnie z tej okazji otrzymałby
specjalny list dziękczynny za jego aktywny
udział w pracach Izby. Niestety nie doczekał się na tę formę podziękowania. Niech
zatem niniejsze, pośmiertne wspomnienie
będzie wyrazem uznania i wdzięczności
oraz dowodem pamięci o zaangażowaniu

Pana Konrada w dzieło rozwoju przemysłu
opakowań w Polsce. Choć jego społeczne
i zawodowe zainteresowania nie ograniczały się tylko do branży opakowań.
Był absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach poprzedzających działalność gospodarczą udzielał się społecznie. Od lat 60-tych związany
z harcerstwem. Był m. in. komendantem hufca ZHP Konin (1961-1963). W latach 1971-1976 czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, jako kierownik Powiatowego Domu
Kultury, a następnie Domu Kultury Zagłębia Konińskiego. Od blisko 30 lat związany
z branżą opakowaniową.
W roku 1986 w stworzonej przez siebie
firmie PAKON uruchamia produkcję opakowań z LDPE oraz PP. W 1992 r. organizuje
firmę EKOPACK, która zajmuje się produkcją, importem oraz dystrybucją materiałów opakowaniowych. Ciągle poszukuje
nowych, odpowiadających aktualnym potrzebom form przedsiębiorczości. Jego poczucie współodpowiedzialności za wszechstronny rozwój regionu (praca z młodzieżą,
działania na rzecz rozwoju kultury) wyrażało
sie także w trosce o środowisko. Stąd tak bliskie były Mu tematy związane z ochroną naturalnego środowiska człowieka. Daje temu
wyraz, jako współzałożyciel (2002) firmy RECOPACK-ZAWAL Sp. J., zajmującej się recyklingiem tworzyw sztucznych. On wiedział,
że wiek XXI będzie wiekiem recyklingu. Że
od stopnia i sposobów zagospodarowania
lawinowo rosnącej liczby odpadów zależeć

będzie poziom życia mieszkańców nie tylko
naszego kraju. Aktualnie firma ta przerabia
rocznie 5 tys. ton odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, wytwarzając
z nich wysokiej jakości regranulaty LDPE.
Doskonale wiedział, że współczesny
przemysł, podobnie jak cała gospodarka,
nie rozwiąże narastających problemów
bez współpracy z nauką. Stąd wieloletnia
bliska współpraca z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu, a w szczególności
z Wydziałem Biologii, w zakresie badań naukowych i działań waloryzacyjnych lokalnego środowiska wodnego i lądowego.
Odszedł człowiek wielkiego serca, rozumu
i czynu. Nie dziwi zatem fakt, iż żegnało Go
kilkuset mieszkańców Konińskiej Ziemi.
Konradzie, będze nam Ciebie brak...
Wacław Wasiak

Polskie produkty w polskich opakowaniach
Ekspozycja Polskiej Izby Opakowań na Targach Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD-2013
Polska Izba Opakowań w ramach działań promujących polską żywność w polskich opakowaniach, zorganizowała
w trakcie Międzynarodowych Targów
Przemysłu Spożywczego POLAGRA FOOD oraz Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD, wystawę
polskich produktów spożywczych pakowanych w opakowaniach wyprodukowanych przez krajowych producentów.
Miejscem tej niecodziennej ekspozycji
był Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań. Organizator ekspozycji przyznał nagrody i wyróżnienia dla opakowań, które spotkały się z największym uznaniem
rynku oraz profesjonalistów.
Pierwszą nagrodę uzyskało opakowanie z linii produktowej DiamondOne®,
którego producentem jest firma Click-Pack Opakowania (www.click-pack.pl)
z Warszawy. Oprócz tego opakowania firma Click-Pack jest właścicielem i produ-
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centem tego opakowania jest Spółka
Multifarb – Zakład Produkcji Opakowań
w Jaśle, zaś producentem wafelków są
zakłady Delta ze Zręcina.

centem kilkudziesięciu innowacyjnych
opakowań wspierających sprzedaż różnych produktów, zarówno spożywczych
jak i technicznych.
Drugą nagrodę przyznano opakowaniu do wafelków podkarpackich. Produ-

Trzecią nagrodę przyznano ekologicznemu kompletowi naczyń stołowych
wyprodukowanych z otrąb pszennych
pod marką „biotrem” przez Spółkę Aston
Investment z Warszawy.
(Red.)
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Projekt SoLaPack
na półmetku
Relacja z posiedzenia Komitetu Użytkowników
Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego stanowiły szczególną okazję do zaprezentowania realizowanego
przez polskie placówki badawcze, z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań, międzynarodowego projektu badawczego
o akronimie SoLaPack.
Projekt ten realizowany jest w ramach
międzynarodowej inicjatywy badawczej
CORNET przez jednostki naukowe Belgii,
Niemiec i Polski, na „zamówienie” organizacji zrzeszających przedsiębiorców danej branży, która będzie beneficjentem
uzyskanych rozwiązań naukowych, technicznych lub technologicznych.
W przypadku projektu SoLaPack, którego celem jest opracowanie metod zapobiegania migracji szkodliwych substancji
z opakowania pochodzenia celulozowego do żywności, głównymi beneficjentami będą producenci tego rodzaju materiałów opakowaniowych oraz gotowych
opakowań do żywności.
Stąd też, w strukturze organizacyjnej tego projektu przewidziano czynny
udział przedstawicieli przemysłu, którzy
tworzą tzw. Komitet Użytkowników (KU).
Właśnie ocenie dotychczasowego
przebiegu realizacji projektu poświęcone było dwudniowe posiedzenie tego
„organu”, w dniach 23 i 24 września 2013
w Poznaniu.
Warto przypomnieć, że w Projekcie
SoLaPack, Komitet Użytkowników stanowią przedstawiciele następujących
firm: AKPUD (Stojadła); BESKID (Bielsko-Biała); SANEX (Łowce); KARTONEX
(Krasnystaw) i YANKO (Rogoźnica).
Wyznaczenie terminu spotkania Komitetu Użytkowników w dniach dwóch ważnych przedsięwzięć targowych, jak Targi
Opakowań dla Przemysłu Spożywczego
PAKFOOD oraz Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA
FOOD, było dobrą okazją do kontaktu realizatorów Projektu zarówno z producentami opakowań żywności jak i z producentami żywności. Trzeba przyznać, że okazja
ta została dobrze wykorzystana.
Koszty dwudniowego spotkania członków Komitetu Użytkowników oraz reali-

zatorów zadań badawczych zostały sfinansowane ze środków przeznaczonych
na realizację Projektu, co stanowiło formę swoistej rekompensaty dla przedstawicieli przemysłu za ich dotychczasowe
zaangażowanie w Projekcie.
Projekt jest realizowany od 1 maja 2012
roku, a jego zakończenie nastąpi z dniem
30 kwietnia 2014 roku. We wrześniu
2013 roku upłynęło 16 miesięcy, spośród 24 przeznaczonych na osiągnięcie
założonych celów. Stąd też, program spotkania w głównej części poświęcony był
informacji przedstawicieli świata nauki
o dotychczasowych rezultatach. Zaś
przedstawiciele przemysłu odnieśli się
do uzyskanych rezultatów oraz wyrazili
swoją opinię co do warunków jakie winny zostać spełnione, aby uzyskane rezultaty mogły być z powodzeniem wykorzystane w praktyce.
Przedmiotem dyskusji były informacje o przebiegu realizacji Projektu i osiągniętych rezultatach przez przedstawicieli COBRO – Instytutu Badawczego
Opakowań oraz CBIMO (Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych) – jednostki naukowo-dydaktycznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
(ZUT).
Pracownicy Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych w Instytucie COBRO, przeprowadzili badania,
w wyniku których stwierdzono obecność
substancji szkodliwych w żywności, przypisując ich pochodzenie farbom drukarskim. Są to substancje: benzofenon; ftalany; oleje mineralne i bisfenol A. Badania
te potwierdziły zatem celowość poszukiwania materiałów sorpcyjnych, które mogłyby być wykorzystane jako warstwa
ochronna, zatrzymująca te substancje
przed dostaniem się do żywności. Laboratorium to, sformułowało także propozycje co do rodzaju tych materiałów.
Szczegółowo przetestowano 27 różnego rodzaju opakowań stosowanych do
pakowania żywności pod kątem zawartości w nich wymienionych wyżej substancji szkodliwych.

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 18  Nr 6/2013

Z kolei przedstawiciele CBIMO (ZUT)
przedstawili wyniki badań właściwości
materiałów celulozowych, na których
powierzchni, poprzez modyfikację kompozycjami powłokotwórczymi utworzono warstwę sorpcyjną.
Zadaniem tej warstwy jest wyeliminowanie migracji do żywności, wymienionych wyżej substancji szkodliwych. Materiały te zostały przekazane do dalszych
badań partnerom z Niemiec i Belgii, a także do Laboratorium COBRO. Chodzi o przeprowadzenie badań porowatości tych
powłok oraz stopnia ich efektywności
w zapobieganiu migracji substancji krytycznych (szkodliwych).
Na podstawie uzyskanych wyników,
planuje się otrzymanie powłok, których
spoiwem będą kompozycje skrobiowo-lateksowe, zaś rolę substancji sorpcyjnych będą pełniły cyklodekstryny, zeolity i bentonity.
Uzyskane dotychczas przez CBIMO
rezultaty należy uznać za wielce obiecujące, bowiem najlepsza z otrzymanych dotychczas powłok charakteryzuje się 99% stopniem pochłaniania
benzofenonu oraz 96% stopniem pochłaniania bisfenolu A, a także zadowalającą absorpcją oleju mineralnego.
Przedstawiciele przemysłu pozytywnie
ocenili uzyskane wyniki. Co stanowi szansę na uzyskanie celu głównego Projektu.
Ponieważ w najbliższym czasie zostaną
wytypowane kompozycje powłokotwórcze do zastosowania podczas testów
w skali przemysłowej, wiele miejsca
i uwagi poświęcono współdziałaniu – na
tym etapie realizacji Projektu – pomiędzy
placówkami badawczymi a producentami materiałów opakowaniowych pochodzenia celulozowego (papier, tektura).
Dobrą okazję do zaprezentowania Projektu i uzyskanych dotychczas rezultatów stanowiło zorganizowane w dniu
25 września seminarium promocyjno-informacyjne „Projekt SoLaPack. Cele. Zadania. Przebieg realizacji. Obszary zastosowań wyników w branży
opakowań”.
(Wa-Wa)
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Firmy zrzeszone
w Polskiej Izbie Opakowań
na targach PAKFOOD-2013
Jak informują organizatorzy Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD-2013, co dziesiąty wystawca to członek Polskiej Izby Opakowań.
Łącznie w ramach zbiorowej ekspozycji Izby oraz na indywidualnych stendach, swoje oferty w zakresie produktów i usług opakowaniowych zaprezentowało 13 następujących firm: ARTBOX; COBRO –
Instytut Badawczy Opakowań; COFFEE SERVICE; ECOR Product; EUROPAL; ENTRO Holdings; J.S. HAMILTON; KABADO; KDS; MULTIFARB Zakład Produkcji Opakowań; PAKMAR; RADPAK; YANKO.
Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opakowań, uwagę
zwiedzających przyciągało kolorowe stoisko Spółki ARTBOX
z Wrocławia. Firma ta zaprezentowała ozdobne, wielokolorowe opakowania z metalu. To prawdziwe metalowe dzieła sztuki – niekonwencjonalny sposób na promocję takich produktów
jak: kawa, herbata, przyprawy, ciastka, słodycze itp. Wg opinii
zwiedzających wystawione na półkach tego stoiska opakowania stanowiły „ucztę dla oczu”.

Równie dużym zainteresowaniem – to już tradycja – cieszyło
się stoisko COFFEE SERVICE z Warszawy. Tym razem dominowała oferta w dziedzinie automatów pakujących. Spośród nowości uwagę zwracał automat pakująco-dozujący z jednoczesną
funkcją produkcji opakowań typu COFPACK DOYPACK H 1.7 K.
Spośród materiałów uwagę zwracała folia do pakowania produktów agresywnych. Firma ta oferuje także usługi pakowania
w opakowania typu doypack z korkiem.

Na stoisku COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań, producenci opakowań i materiałów opakowaniowych mogli zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą usług badawczych. Instytut ten oferuje badania i certyfikację opakowań jednostkowych,
zbiorczych i transportowych oraz materiałów opakowaniowych
do żywności, produktów farmaceutycznych oraz chemii gospodarczej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się badania umożliwiające identyfikację tworzyw sztucznych użytych w produkcji
materiałów opakowaniowych.
8
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Bogatą ofertę zaprezentowała Spółka ECOR Product ze Stęszewa. To znana i uznana na rynku firma – producent opakowań przyjaznych środowisku. Wśród rozlicznych gatunków i rodzajów folii dominowały: folie ECOR FPO; folie barierowe PA/PE
i PET/PE; folie PP, PE; folei aluminiowe od grubości 12 μm; woreczki barierowe; pergamin; papier + PE; etykiety IML; laminaty; etykiety shrink-sleeve, a także usługi laminowania i złocenia.
ków, którzy w pełni realizują cele strategiczne wytyczone przez
Zarząd spółki. Firma J.S. Hamilton od czerwca br. jest członkiem Izby.
Na stoisku firmy KABADO z miejscowości Zawadzkie, zaprezentowano kratownice, kątowniki oraz tuby z kartonu.
Zakład Produkcji Opakowań w Jaśle, działający w ramach firmy MULTIFARB w Rzeszowie, zaprezentował serię nowatorskich,
wielowarstwowych opakowań z tektur falistych pokrywanych
foliami metalizowanymi. Poza walorami estetycznymi opakowania te gwarantują blokadę migracji do, i na zewnątrz opakowania niepożądanych czynników oraz uniemożliwiają przenikanie tłuszczu w strukturę opakowania. Jedno z tych opakowań
zaprezentowane w ramach odrębnej ekspozycji „Polska żywność w polskich opakowaniach” zostało nagrodzone.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Spółki KDS
z Sulejówka, producenta etykiet. To pierwsze targowe wystąpienie tej firmy w barwach członka Polskiej Izby Opakowań. Fir- ►
Spółka EUROPAL z Warszawy, lider wtórnego rynku palet na
krajowym rynku, zaprezentowała najnowsze modele palet dostępne na rynku. Przedstawiciele tej firmy informowali o warunkach korzystania z sieci skupu i sprzedaży palet, na którą składa
się ok. 200 punktów rozmieszczonych w całym kraju.
Spółka ENTRO Holdings, tym razem prezentowała technologię i urządzenia do „zdejmowania” ładunków elektrycznych.
Na stoisku firmy J.S. HAMILTON Poland, zwiedzający mogli
dowiedzieć, że realizuje ona usługi rzeczoznawczo-kontrolne
z szerokim spektrum badań analitycznych, a prowadzi je we
własnych laboratoriach. J.S. HAMILTON Poland jest firmą usługową, której nadrzędnym celem jest wspomaganie działalności klientów i wzmacnianie ich pozycji rynkowej. Misją firmy
jest świadczenie usług najwyższej jakości, które przyczyniają
się do sukcesu klientów, a jej celem ciągły wzrost i umacnianie
znaczenia na rynku w kierunku osiągnięcia pozycji wiodącej
niezależnej firmy rzeczoznawczo-kontrolnej i laboratorium badawczego w kraju. Wysoka jakość usług jest zasługą pracowniBiuletyn Opakowaniowy  Rok 18  Nr 6/2013
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Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań
na targach PAKFOOD-2013
►ma ta oferuje szeroki wybór etykiet samoprzylepnych. Etykiety

produkowane przez firmę KDS przeznaczone są do wszystkich
typów drukarek technicznych i termotransferowych sprzedawanych w Polsce, takich jak: SATO, ZEBRA, AVERY, TEC, INTERMEC, SMARTDATE, DATA MAX, CITIZEN, METR, GEMINI, NOWEXX, PRINT TRONIX i wiele innych, oraz do wszystkich typów
wag i urządzeń drukujących oraz aplika torów automatycznych.

Bogatą ofertę zaprezentowała Spółka PAKMAR z Warszawy,
na którą złożył się szeroki asortyment materiałów i maszyn
przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych. Na
stoisku, potencjalni klienci mogli zapoznać się z różnymi rodzajami folii przeznaczonych do pakowania żywności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się laminaty wielowarstwowe na bazie
folii AL., do masła, lodów, smalcu i mięsa. Wśród maszyn, uwagę zwiedzających przyciągały zgrzewarki do pakowania próżniowego, gorące stoły do pakowania na tackach oraz maszyny
do pakowania próżniowego i w MAP.
Tradycyjnie już, swoją ofertę na poznańskich targach prezentowała Fabryka Maszyn Pakujących RADPAK z Włocławka. Tym
razem odniosła szczególny sukces, bowiem zaprezentowana
przez tą fabrykę maszyna służąca do formowania opakowania
z płaskiego, wstępnie sklejonego kartonu, została wyróżniona
Złotym Medalem MTP. Kartoniarki poziome są produkowane
przez firmę RADPAK od ponad 10 lat. Stąd zdobyte doświadczenie pozwoliło na wprowadzenie szeregu ulepszeń. Maszyna
wyróżniona Złotym Medalem MTP zapewnia w sposób automa-
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tyczny proces grupowania produktów o kształcie walcowym
oraz ich ładowanie do opakowań formowanych i zamykanych
przez kartoniarkę. Zastosowany innowacyjny system grupowania produktów walcowych pozwala uzyskać rożne konfiguracje.
Jest w stanie pogrupować do 220 sztuk produktu na minutę.
Właśnie osięgnięcie tak wysokich wydajności było możliwym
dzięki zastosowaniu autorskiego mechanizmu „serwo-koła”. Co
zadecydowało o nagrodzeniu tego urządzenia.
Listę wystawców-członków Polskiej Izby Opakowań, zamyka Spółka YANKO z Rogoźnicy, producenta giętkich opakowań
z folii i papieru. Warto przypomnieć, iż firma ta chętnie korzysta
z misji i wystaw organizowanych przez Polską Izbę Opakowań.
Jej wystąpienie na targach PAKFOOD poprzedził udział w wystawie „Packaging Depot” w Kiszyniowie (Mołdawia, maj 2013)
oraz w wystawie„Upakowka i Skład” w Mińsku (Białoruś, wrzesień
2013). Zaś w tym samym czasie jak targi PAKFOOD, Spółka YANKO wystawiała się na stoisku Polskiej Izby Opakowań na targach
Fach Pack w Norymberdze (RFN). W Poznaniu, YANKO oferowała
usługi w zakresie nadruków na różnych podłożach, zależnie od
wymogów, w awersie lub rewersie, techniką flexo do 8 kolorów.
Firma ta oferuje laminaty bezbarwne i zadrukowane (duplex oraz
triplex) w technice bezrozpuszczalnikowej, a także opakowania
papierowe. Oferuje również papier pakowy w rolkach i arkuszach
oraz papier kaszerowany folią HDPE. Na stoisku, zwiedzający mogli także zapoznać się z produkowanymi przez YANKO, w bogatym asortymencie, woreczkami foliowymi. Warto także podkreślić bliską współpracę tej firmy z placówkami badawczymi, której
celem jest podnoszenie bezpieczeństwa produkowanych wyrobów w kontakcie z żywnością. To prawdziwie innowacyjna firma.
Red.
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Ceremonia nadania tytułów
„Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ceremonia nadania, ustanowionych
przez Polską Izbę Opakowań, tytułów
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”

Kapituła Tytułu „Firma Zasłużona dla
Przemysłu Opakowań” przyznała ten
tytuł firmie DEKORGLASS Działdowo
S.A. Podobnie jak w pierwszym przypad-

Tytułem „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” uhonorowany został Marian Feldman, wieloletni
redaktor miesięcznika „Opakowanie”, członek Rady Programowej tego czasopisma

oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań” stanowiła ważny fragment
uroczystej Gali inaugurującej Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego
POLAGRA FOOD oraz Targi Opakowań dla
Przemysłu Spożywczego PAKFOOD.
Gala miała miejsce w pawilonie 11 MTP,
w pierwszym dniu wspomnianych wydarzeń, 23 września 2013 roku.
Zgodnie z decyzją Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”,
wyróżnieniem tym uhonorowany został
Marian Feldman – wieloletni redaktor
miesięcznika „Opakowanie”, członek Rady Programowej tego czasopisma, wybitny publicysta i autor książek z dziedziny
opakowalnictwa.
Godny tego wyróżnienia dyplom dokumentujący fakt nadania Tytułu, wręczył Prezes Polskiej Izby Opakowań,
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
w towarzystwie Prezesa MTP, dra Andrzeja Byrta.

ku, stosowny dyplom z rąk Prezesa Izby
odebrał Stanisław Nowociński, Dyrektor
ds. Produkcji w firmie DEKORGLASS.
Miłym akcentem podnoszącym rangę tego wydarzenia były gratulacje dla
laureatów złożone przez wicepremiera
Janusza Piechocińskiego oraz ministra
rolnictwa Stanisława Kalembę, przy życzliwym aplauzie ponad 500 uczestników
tej uroczystości.
Z redakcyjnego obowiązku informujemy, że w tym samym dniu, na godzinę wcześniej, w Salonie Promocji Polskiej
Izby Opakowań (paw. 3 MTP) odbyła się
uroczystość wręczenia nominacji do tytułów:„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. Stosowne dyplomy otrzymali:
Anna Kosmacz-Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania
Janusz Mazurczak, dyr. grupy projektów (MTP).
Zaś dyplomy „nominacyjne” dla firm
wręczono:
Monice Mikołajczak, red. naczelnej
Czasopisma Packaging Polska
Piotrowi Rachowskiemu, dyrektorowi produkcji w Spółce TFP.
Gratulujemy!
Redakcja

Nominacje do tytułów „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań” otrzymali: (od lewej) Monika Mikołajczak, Janusz Mazurczak, Marian Feldman, Anna
Kosmacz-Chodorowska
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„Przemysł i rynek opakowań” oraz relacje
„Opakowanie a żywność” tematami seminariów
organizowanych przez Polską Izbę Opakowań
w trakcie targów PAKFOOD-2013
Realizując ustalenia porozumienia zawartego pomiędzy
Zarządem MTP i Polską Izbą Opakowań w sprawie organizacji przedsięwzięć promocyjno-edukacyjnych, towarzyszących
Targom Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD
oraz Międzynarodowym Targom Przemysłu Spożywczego POLAGRA FOOD, Izba była organizatorem seminarium „Przemysł
i rynek opakowań – wybrane problemy” w pierwszym dniu targów (23.09) oraz seminarium „Opakowanie a żywność” w dniu
25 września 2013 r.
Na tematykę pierwszego seminarium (Przemysł i rynek opakowań – wybrane problemy) złożyły się:
Wystąpienie wprowadzające dyrektora Polskiej Izby Opakowań Rynek i przemysł opakowań w Polsce. Poza danymi
charakteryzującymi rozmiary rynku opakowań w Polsce oraz
krajowego przemysłu opakowań, prelegent omówił także
czynniki determinujące dalszy rozwój zarówno rynku jak
i przemysłu opakowań w Polsce.
Referat prof. dr hab. inż. Artura Bartkowiaka, dyrektora Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie, Innowacyjne
materiały opakowaniowe. W referacie tym, autor zaprezentował program badań prowadzonych w kierowanym
przez siebie Centrum, ich znaczenie praktyczne dla postępu
w dziedzinie materiałów opakowaniowych, wskazując, na
nie w pełni wykorzystane jeszcze przez przemysł możliwości
i potencjał naukowo-badawczy CBIMO.
Referat pani dr Agnieszki Romanowskiej-Osuch, pracownika
naukowo-dydaktycznego ZUT: Warstwy absorbujące szkodliwe substancje w opakowaniach do żywności pochodzenia celulozowego. Referat stanowił rozwinięcie wystąpienia
prof. Artura Bartkowiaka w części dotyczącej konkretnego
przykładu badań prowadzonych w CBIMO.
Wystąpienie pani Małgorzaty Zielińskiej-Łazarowicz, rzecznika patentowego z Kancelarii Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p. Ochrona prawna form
przestrzennych opakowań żywności. To niezwykle ważne
zagadnienie, bowiem związane ze wzrostem atrakcyjności
opakowania i jego wpływie na sukces rynkowy producenta.
Z tego też względu, opakowanie jest podatne na nieuczciwe
działania żądnych łatwego sukcesu konkurentów.
Referat mgr inż. Grzegorza Sokołowskiego, w którym poruszone zostały problemy składające się na relacje „opakowanie a logistyka”. O zwartości tego referatu wiele mówi
jego tytuł Opakowania a logistyka – identyfikowalność
i śledzenie produktów żywnościowych i opakowań według
globalnych standardów. To interesujące studium drogi jaką
przebywa opakowanie, a wraz z nim produkt, od jego producenta do konsumenta.
Tematykę tego seminarium zamykał referat pani Joanny
Oziemblewskiej z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
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w Warszawie na temat: Wzornictwo i trendy – narzędzia
przewagi rynkowej w branży opakowań. W części tematyka
tego wystąpienia nawiązywała do referatu pani Małgorzaty
Zielińskiej-Łazarowicz, choć w głównej mierze dotyczyła roli
wzornictwa, w odniesieniu do opakowań, jako instrumentu
budowania pozycji rynkowej pakowanego produktu.
To bardzo ważne zagadnienie, sprowadzające się do marketingowo-reklamowej i promocyjnej funkcji opakowania.
Rozwinięcie tego tematu znajdą czytelnicy w artykule wstępnym niniejszego Biuletynu, pt.: Rola opakowań w kreowaniu
wizerunku marki produktów żywnościowych, którego autorem jest pani Magdalena Ankiel-Homa, dr hab. z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (Katedra Marketingu Produktu).
Seminarium Opakowanie a żywność zdominowały referaty
omawiające wpływ opakowania na żywność. Klasycznym tego
przykładem był referat mgr inż. Karoliny Assman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) Wpływ opakowań na
kształtowanie jakości żywności. W referacie tym zaprezentowano wpływ różnorodnych czynników na jakość opakowanej
żywności na tle funkcji jakie spełniać powinny opakowania do
żywności.
Z referatem tym ściśle korespondowało wystąpienie dr hab.
Krzysztofa Melskiego z Katedry Przyrodniczych Podstaw Żywności UEP Opakowania żywności ogrzewanej mikrofalowo.
Autor wskazał m.in. na kryteria doboru opakowania do żywności przeznaczonego do ogrzewania mikrofalowego, podkreślając potrzebę indywidualnego podejścia do każdego produktu.
Ogólne zagadnienia opakowań dla przemysłu spożywczego
stanowiły treść prezentacji pani mgr inż. Katarzyny Joachimiak-Lechman oraz mgr inż. Natalii Krysińskiej, pracowników Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
wspomnianego już Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Autorkom tych prezentacji udało się w interesującej formie zapoznać z rynkiem opakowań dla przemysłu spożywczego oraz
przewidywanymi zmianami. Wiele uwagi poświęcono innowacyjnym opakowaniom na bazie tworzyw sztucznych. Wskazano
na obszary zastosowań nano-srebra w opakowaniach płynnych
artykułów spożywczych, pieczywa i wyrobów cukierniczych,
mięs i wędlin, oraz w naczyniach i opakowaniach jednorazowego użytku. Wiele uwagi poświęcono zielonym materiałom jako
materiałom dla opakowań żywności w przyszłości.
Niestety, z powodu choroby pani dr hab. Magdaleny Ankiel-Homa, uczestnicy seminarium nie mogli wysłuchać referatu
o roli opakowań w kreowaniu wizerunku marki produktów
żywnościowych.
Aby nadrobić ten „brak”, referat ten zamieszczamy w niniejszym numerze Biuletynu.
Reasumując, oba seminaria spotkały się z dużym zainteresowaniem, stanowiąc znaczące wzbogacenie programu tegorocznych Targów Opakowań dla przemysłu Spożywczego PAKFOOD.
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Z życia
Polskiej Izby Opakowań
W dniu 4 września w siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – prof. dra hab. inż.
Artura Bartkowiaka; oraz COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań – prof. zw.
dra hab. inż. Stanisława Tkaczyka, na którym uznano za celowe przystąpienie Polskiej Izby Opakowań oraz w/w jednostek
badawczych do nowego, międzynarodowego projektu badawczego inicjatywy
CORNET, poświęconego opracowaniu
materiału opakowaniowego do żywności
o selektywnej przepuszczalności tlenu
i dwutlenku węgla. W realizacji tego Projektu biorą udział organizacje przedsiębiorców oraz placówki badawcze z Belgii
i Niemiec. Ustalono, iż w porozumieniu
z międzynarodowym koordynatorem,
Polska Izba Opakowań złoży formalny
wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o uruchomienie Projektu
i dofinansowanie kosztów jego realizacji.
W trakcie tego spotkania uzgodniono, że
w dniach 23 i 24 września zwołane zostanie wyjazdowe posiedzenie (Poznań) Komitetu Użytkowników w realizowanym
aktualnie Projekcie SoLaPack.

W dniu 19 września, dyrektor Izby spotkał się z przedstawicielami Polskiego
Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku
SA (PSR), w osobach: dr inż. Ryszard Wójcik, Prezes Zarządu, i Marta Kwiatkowska,
kierownik ds. Rozwoju Recyklingu. Spotkanie miało charakter konsultacji dotyczących ewentualnego współdziałania
w zakresie realizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych. W spotkaniu uczestniczył
Konrad Nowakowski, kierownik Zakładu
Ekologii Opakowań w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań.
Przedstawiciele PSR oraz dyrektor Izby
uzgodnili, iż istnieją obszary współdziałania i dali temu wyraz w podpisanym liście intencyjnym.

23 września, w trakcie spotkania z przedstawicielami firm produkujących opakowania z tektury, analizowano konsekwen-

cje znaczącej podwyżki cen kartonu,
wprowadzonej w pierwszej połowie
września przez głównych producentów
i dostawców tego surowca.
Są to znaczące podwyżki w granicach
10-12 proc. Jak podkreślali producenci
opakowań, tak wysoka podwyżka cen
kartonu powoduje utratę klientów, a w rezultacie grozi upadłością ich firm. Trzeba
bowiem podkreślić, iż są to w większości
firmy małe i średnie.
Decyzje o podwyżce podjęły m.in. firmy: Grupa Mondi; Stora Enso Poland;
Aquila; Eurobox Polska.
Uczestnicy spotkania zwrócili się do
Polskiej Izby Opakowań o podjęcie działań celem wyjaśnienia przyczyn tak znaczącej podwyżki, mając na uwadze wyeliminowanie możliwości zaistnienia
zmowy cenowej. Uzgodniono, iż sprawa
ta będzie tematem obrad na najbliższym
(30.10.2013) posiedzeniu Rady Polskiej
Izby Opakowań, po zasięgnięciu opinii
Stowarzyszenia Papierników Polskich.
Dyr. Izby poinformował, iż wystąpił do
współpracujących z Izbą zagranicznych
organizacji zrzeszających producentów
opakowań z prośbą o wskazanie źródeł
importu tego surowca z innych krajów,
w przypadku niższych cen. Polska Izba
Opakowań uzyskała już pierwsze oferty
od firm-dostawców tektury z europejskich krajów i przekazała je zainteresowanym firmom.

27 września Polska Izba Opakowań złożyła formalny wniosek (tzw. Wniosek Krajowy) do Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR) o uruchomienie projektu SELECTPERM w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej CORNET.

W dniu 30 września, w trakcie spotkania dyrektora Izby z panią Elżbietą Dudek, dyrektorem handlowym w firmie
SOLPLAST, omawiano program działań
Izby na rzecz umacniania pozycji rynkowej polskich wyrobów kosmetycznych
poprzez wzbogacenie funkcji marketingowej opakowań produkowanych przez
krajowy przemysł.
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Wskazano na ważną rolę w skutecznej
realizacji tego zadania, jaką mogą i powinny odgrywać konkursy na opakowania, m.in. PakStar oraz Art of Packaging.
W spotkaniu uczestniczyła pani Marzena Kobylarz, reprezentująca Komitet
Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu na Opakowania „PakStar”. Gotowość
czynnego udziału w opracowywaniu
i realizacji omawianego programu zadeklarowała pani Monika Mikołajczak, red.
Naczelna miesięcznika Packaging Polska,
organizatora konkursu Art of Packaging.

7 października firma KLAR GLASS Sp.
z o.o., z siedzibą w miejscowości Pobiedziska, zwróciła się z prośbą o przyjęcie w poczet członków Polskiej Izby Opakowań.
W wyniku przewidzianej w Statucie
procedury przyjęcia do Izby, Prezes Izby,
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
w dniu 25 października podjął decyzję
o przyjęciu Spółki KLAR GLASS do Polskiej Izby Opakowań z dniem 1 października 2013 r.
Sylwetkę nowego członka Izby prezentujemy na stronie 15 Biuletynu Opakowaniowego.

8 października odbyło się spotkanie
z właścicielem i prezesem firmy Click-Pack,
panem Irkiem Świerlikowskim, na temat
zadań Polskiej Izby Opakowań w zakresie
współdziałania na rzecz promocji ofert
producentów opakowań nie będących
członkami Izby.
Warto podkreślić, iż prezes I. Świerlikowski aktywnie współdziałał z Izbą przy
organizacji ekspozycji „Polskie produkty w polskich opakowaniach” na targach opakowań dla przemysłu spożywczego PAKFOOD. Zatem spotkanie stanowiło także okazję do oceny tego przedsięwzięcia, a jednocześni wręczenia prezesowi I. Świerlikowskiemu dyplomu
dokumentującego uzyskanie I. Nagrody
przez serię opakowań do surówek, produkowanych przez Click-Pack.
(B.B.W.)
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Witamy w gronie członków Izby
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami o przystąpieniu do Izby kolejnych kilku firm, z przyjemnością prezentujemy
sylwetki nowych członków. Są to: Drukpol.Flexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A. z Nowego Dworu
Mazowieckiego; KDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Warszawy oraz KLAR GLASS
Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach. Niżej autorskie „sylwetki” nowych członków Izby. Serdecznie witając w Izbie, życzymy, aby członkostwo w naszej organizacji sprzyjało działalności tych firm przyczyniając się do ich rozwoju i umacniania pozycji rynkowej.
Zespół Redakcyjny Biuletynu
Geneza powstania
przedsiębiorstwa
„Drukpol.Flexo
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” S.K.A. sięga roku 1992, kiedy to
założona została jednoosobowa działalność gospodarcza DRUKPOL Zenon
Ziemak. Przedsiębiorstwo przez ponad
20 lat działalności wypracowało sobie nie
tylko pozycję lidera wśród producentów
opakowań z tworzyw sztucznych, ale
przede wszystkim uczyniło z przedsiębiorstwa markę rozpoznawalną nie tylko w regionie, ale także na terenie całego
kraju. Ww. cele były możliwe do osiągnięcia dzięki przemyślanej i ukierunkowanej na rozwój polityce firmy obejmującej m.in. opracowanie własnej formuły
oraz stylu pracy w obszarze struktur organizacyjnych, poszerzenie wachlarza
świadczonych usług, zwiększenia możliwości produkcyjnych czy też udoskonalenia metod zarządzania.
Produkcja „Drukpol.Flexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
(05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 27). ukierunkowania jest na produkcję opakowań zadrukowanych techniką
flekso w wersji mono- i wielowarstwowej
z tworzyw sztucznych i papieru, które dostarczane są i wykorzystywane w branży
spożywczej i przemysłowej. Posiadanie
przez przedsiębiorstwo potencjału kadrowego, tj. wysoko wykwalifikowanej
kadry legitymującej się długoletnim doświadczeniem zawodowym, jak również
rozbudowanego zaplecza materialno-technicznego obejmującego: park maszynowy, laboratorium oraz magazyn,
pozwoliło na wypracowanie silnej pozycji rynkowej i uczyniło z firmy „Drukpol.
Flexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” S.K.A. jedną z najlepszych i
nowocześniejszych drukarni fleksograficznych.
Na szczególną uwagę zasługuje dział
B+R, który został utworzony w ramach
struktury przedsiębiorstwa w celu
prowadzenia prac badawczo–rozwo14

jowych (badań przemysłowych i prac
rozwojowych) w celu opracowywania
nowych technologii wytwarzania oraz
innowacyjnych produktów, zapewnienia efektywnej realizacji wszystkich
projektów wdrożeniowo–inwestycyjnych, diagnozowania i formułowania
potrzeb inwestycyjnych firmy związanych z wdrożeniem nowoczesnych
technologii, wdrażaniu i transferu nowych technologii, komercjalizacji wyników przeprowadzonych badań. Posiadany przez Drukpol.Flexo potencjał
techniczny, organizacyjny i kadrowy,
długoletnie doświadczenie w branży,
jak również bogate doświadczenie w
realizacji licznych projektów badawczych i inwestycyjnych, stanowi gwarancję, iż wyniki przeprowadzonych
prac badawczych zostają wdrażane
do działalności gospodarczej.
W celu zapewnienia wysokiej jakości
produktów opakowaniowych i bezpieczeństwa konsumentów związanego
z użytkowaniem opakowań, w przedsiębiorstwie Drukpol.Flexo utworzony został Dział Kontroli Jakości, który zajmuje
się dokonywaniem kontroli analitycznej surowca, półproduktu oraz produktu gotowego. Badania te prowadzone są
w specjalnym Laboratorium wyposażonym w wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny renomowanych producentów spełniający międzynarodowe standardy oraz
dokonujący pomiarów zgodnie z norma-

mi ISO/DIN/ASTM.
Mając na uwadze dokonujący się postęp technologiczny i związany z nim
wzrost oczekiwań klientów, co do jakości
i innowacyjności oferowanych produktów, przedsiębiorstwo Drukpol.Flexo sukcesywnie wzbogaca swój park maszynowy o nowe urządzenia. Wykorzystywane
są one nie tylko do produkcji opakowań,
ale przede wszystkim umożliwiają prowadzenie prac badawczo–rozwojowych, które skutkują opracowywaniem i wdrażaniem nowych innowacyjnych produktów.
Silna pozycja rynkowa i przewaga konkurencyjna firmy „Drukpol.Flexo Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością”
S.K.A. została osiągnięta również dzięki realizacji licznych projektów inwestycyjnych nierzadko współfinansowanych
z funduszy unijnych, ale przede wszystkim dzięki właściwej identyfikacji potrzeb klientów. W związku z powyższym
jednym z elementarnych założeń działalności przedsiębiorstwa jest zapewnienie
wysokiej jakości i kompleksowej obsługi klienta, wychodzącej naprzeciw jego
oczekiwaniom. Cel ten jest realizowany poprzez: badanie zmieniających się
trendów rynkowych, realizację zamówień zgodnie z określonymi terminami,
ponoszenie przez każdego z pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialności za jakość oraz higienę wyrobu, permanentnemu podnoszeniu kwalifikacji
pracowników.
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Priorytetem działalności firmy „Drukpol.
Flexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” S.K.A. obok kompleksowej
obsługi klientów oraz zapewnienia najwyższej jakości produktów jest również
zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów. W związku z powyższym przedsiębiorstwo oparło swoje działania na
Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, zgodnie z normami ISO 9001:2000
i ISO 22000:2005 oraz BRC/IoP. „Drukpol.
Flexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” S.K.A. ponadto jest pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
„Zielona Chemia” w Szczecinie. Inicjatywa
ta skupia przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, które wspólnie promują, rozwijają
oraz wspierają innowacyjne działania firm
regionu i branży chemicznej województwa zachodniopomorskiego. Wraz z inauguracją roku akademickiego 2013/2014,
firma została uhonorowana nagrodą Rektora ZUT w Szczecinie jako „Lider współpracy Nauka-Biznes”.
"DRUKPOL.FLEXO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” S.K.A.
ul. Okunin 27
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 775 29 94  fax 22 775 44 42
sekretariat@drukpolflexo.pl
www.drukpolflexo.pl

Firma KDS od ponad
16 lat istnieje na rynku
usług poligraficznych,
oferując swoim Klientom coraz to nowsze
i ciekawsze rozwiązania w zakresie druku etykiet samoprzylepnych, drukarek kodów kreskowych
oraz materiałów eksploatacyjnych do
tychże urządzeń. Z roku na rok zwiększają się wymagania Klientów co do jakości
drukowanych materiałów przy jednoczesnym zachowaniu cen oraz standardów
oferowanych usług. Firma KDS bazując
na wieloletnim doświadczeniu oraz
obserwując otaczającą rzeczywistość,
stara się budować swoją ofertę na
przyszłe lata w sposób kompleksowy
i odpowiedzialny aby sprostać wszystkim oczekiwaniom Klientów.
Początki firmy nie były łatwe, zarówno czas i otaczające realia nie wspierały rozwoju nowych przedsiębiorstw
jak też identyfikacja potrzeb odbywała się w sposób intuicyjny i ryzykowny.

W marcu 1997 obecny prezes Tomasz Dąbrowski rozpoczął działalność od sprzedaży etykiet samoprzylepnych i taśm termotransferowych. Z biegiem lat oferta
powiększyła się o sprzedaż drukarek kodów kreskowych, rolek z tuszem do drukarek Markem, folii do hotstampingu oraz
gumowych czcionek i tuszy do znakowania kontaktowego. Zwiększający się popyt na urządzenia oraz materiały eksploatacyjne w znaczący sposób wpłynął na
dalszy rozwój firmy w kierunku powstania linii produkcyjnej do cięcia i konfekcjonowania taśm termotransferowych,
a następnie do rozpoczęcia regularnej
produkcji etykiet specjalnych: plomb, tabliczek znamionowych. Zakup kolejnych
maszyn i elektronicznych urządzeń tnących otworzył nowe możliwości technologiczne na produkcję etykiet o dowolnym
kształcie i na różnorodnych materiałach
takich jak: poliester, PCV czy poliamid.
W 2001 roku firma przeniosła się do
własnej siedziby w Sulejówku, z dużą
powierzchnią produkcyjno-magazynową oraz zapleczem biurowym. W kolejnych latach zakup maszyny do produkcji etykiet papierowych na roli, pozwolił
na kompleksową obsługę zgłaszających
się Klientów. Od tego czasu firma w sposób prężny i dynamiczny cały czas się rozwija i kładzie duży nacisk na jakość swoich usług oraz rozwój technologiczny.
Odzwierciedleniem tych starań jest certyfikat ISO 9001 obejmujący całą działalność firmy.
Obecnie firma KDS zatrudnia ponad
70 osób – w tym osoby niepełnosprawne – które są profesjonalnie przygotowane do współpracy z Klientem na
każdym etapie produkcji. Począwszy
od kreatywnego studia graficznego, poprzez fachowe doradztwo techniczne
i nowoczesną produkcję, aż po dostawę
we wskazany adres w Polsce lub za granicą. Dodatkowym udogodnieniem dla
Klientów jest wykwalifikowany dział handlowy i przedstawicielstwo w całym kraju. Szybko i sprawnie można przedstawić
Klientom aktualne możliwości i rozwiązania techniczne, optymalizacja produkcji
znacząco przyczynia się do jej ekonomiczności. Na dzień dzisiejszy firma w swojej
ofercie ma następujące produkty:
 etykiety samoprzylepne czyste i zadrukowane,
 etykiety typu peel off, bilety, plomby
i tabliczki znamionowe,
 taśmy termotransferowe i drukarki kodów kreskowych oraz serwis urządzeń,
 strzałki i pętelki dla branży ogrodniczej.
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Firma KDS stosuje zaawansowaną technologię oraz wprowadza innowacyjne
i przetestowane rozwiązania. Jakość pracy całego zespołu owocuje zadowoleniem i uznaniem ze strony Klientów, których grono cały czas się powiększa.
Zapraszamy do współpracy.
Ewa Brzostek-Ciarcińska
Kierownik marketingu w firmie KDS
KDS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krucza 6
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 35 77  fax 22 783 28 43
e-mail: info@kds.com.pl
www.kds.com.pl

KLAR Glass Sp. z o.o.
jest niezależnym producentem bezbarwnych opakowań szklanych dla przemysłu
spirytusowego oraz spożywczego. Opakowania produkowane są na nowoczesnych liniach produkcyjnych w naszych
zakładach produkcyjnych w Pobiedziskach koło Poznania, oraz w Poniewieżu
na Litwie.
KLAR Glass oferuje kompleksowe
wsparcie przy kreacji nowego opakowania o indywidualnym kształcie i specyficznych wymaganiach. Za profesjonalne przełożenie wizji klienta na gotowe
opakowanie szklane odpowiedzialni są
w całości nasi pracownicy. Rozpoczynając od przygotowania wstępnych szkiców, rysunków i warunków technicznych
oraz wizualizacji 2D i 3D, poprzez wykonanie odpowiednich makiet i wzorów do
testów marketingowych i produkcyjnych
na liniach klienta, aż do końcowego etapu wdrożenia tj. przygotowania kompletu części formujących i produkcji. Nad całym procesem czuwają nasi technolodzy
i kontrola jakości, którzy asystują podczas
pierwszej produkcji na linii rozlewniczej
w zakładzie klienta.
Naszymi atutami są: szybkie i efektywne wdrożenia nowych produktów,
perfekcyjna obsługa klienta, zdolność
do realizacji zleceń zarówno na krótkie jak serie produkcyjne jak i możliwość realizacji wysokonakładowych
zamówień.
KLAR Glass Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 4
62-010 Pobiedziska
tel. 61 817 70 17  fax 61 817 70 81
e-mail: biuro@klarglass.pl
www.klarglass.pl
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Międzynarodowe
Targi Opakowań
i Technologii
Opakowaniowych
EMBAX
Brno, 25-28 lutego 2014
Międzynarodowe Targi Opakowań i Technologii Opakowaniowych EMBAX towarzyszą targom Technologii i Technik Drukarskich PRINTexpo oraz, co szczególnie
ważne dla producentów opakowań do
żywności, targom SALIMA.
Międzynarodowe Targi SALIMA to najważniejsze wydarzenie w branży spożywczej na rynku czeskim.







Tematyka Targów EMBAX obejmuje:
nowoczesne technologie oraz trendy
w dziedzinie opakowań i technologii
opakowaniowych;
nowości w zakresie technik pakowania,
oznakowania oraz wypakowywania;
„Packaging Live” – pokaz linii pakującej;
specjalistyczne kursy i warsztaty.

Na Targach PRINTexpo będzie można
zapoznać się z:
 nowymi technologiami wytwarzania
druku oraz oznakowań;
 zagadnieniami dotyczącymi połączenia druku z przemysłem spożywczym
i opakowaniowym;
 materiałami drukarskimi i poligraficznymi;
 nadrukami oraz reklamą 3D.
 odbędą się również tematyczne seminaria i warsztaty.
Polska Izba Opakowań negocjuje z organizatorem w/w targów preferencyjne
warunki uczestnictwa dla polskich firm
opakowaniowych oraz warunki organizacji zbiorowego stoiska i misji promocyjno-marketingowej.
Realizacja tych zamierzeń jest uzależniona od stopnia zainteresowania polskich firm. Stąd prośba o przesyłanie
wstępnych zgłoszeń do udziału w misji
i zbiorowym stoisku Izby oraz organizacji
własnych stoisk wystawowych.
Pełna informacja o targach EMBAX i SALIMA oraz imprezach towarzyszących na
stronie www.salima.eu

Międzynarodowy Salon
Techniki Pakowania
i Logistyki
TAROPAK – najważniejszym
krajowym wydarzeniem
promocyjno-marketingowym
roku 2014
Podobnie jak w latach ubiegłych, Polska Izba Opakowań będzie czynnie uczestniczyć w Salonie TAROPAK.
Przewidujemy bogaty program przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych i edukacyjnych, co jest związane z jubileuszem XX-lecia Polskiej Izby Opakowań. W trakcie TAROPAK-u
przewiduje się organizacje II Kongresu Przemysłu Opakowań,
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Packaging
Innovations 2014
Polska Izba Opakowań, podobnie jak
latach poprzednich, postanowiła objąć
patronatem, organizowane przez spółkę
easyFairs, wiosenne targi opakowaniowe
PACKAGING INNOVATIONS.
Targi te jak co roku gromadzą producentów:
 opakowań;
 materiałów opakowaniowych;
 maszyn i urządzeń do pakowania;
 a także projektantów i producentów
etykiet.
Ważnym elementem imprezy jest też
prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych w opakowalnictwie.
Najbliższa edycja tych targów odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku w Hali Expo XXI w Warszawie.
Polska Izba Opakowań będzie miała
tam swoje stoisko promocyjno-informacyjne. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Redakcja

międzynarodowego forum organizacji opakowaniowych krajów naszego regionu oraz jubileuszowego spotkania firm-członków Izby.
Tak więc przyszłoroczna edycja Salonu TAROPAK będzie okazją do zaakcentowania jubileuszu Izby oraz zaprezentowania
oferty firm zrzeszonych w Izbie. Stąd też kierownictwo Izby
zwróciło się do MTP o rozważenie możliwości objęcia firm-członków Izby zniżką w opłacie powierzchni wystawowej.
Decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od liczby potencjalnych wystawców. Stąd prośba o odpowiednio wcześniejsze deklaracje udziału w tym przedsięwzięciu.
Redakcja

Biuletyn Opakowaniowy  Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny

Warunki prenumeraty

Wydawca i redakcja: Polska Izba Opakowań
02-942 Warszawa  ul. Konstancińska 11  tel. +48 22 8422011  fax: +48 22 8422303
e-mail: biuletyn@pio.org.pl  http://www.pio.org.pl
Redaktor Naczelny: Wacław Wasiak
Sekretarz Redakcji: Beata Pyś-Skrońska  Administracja: Bartłomiej Królak
Grafika i DTP: AKAPIT, Poznań, tel.+48 61 8793888
Druk: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa
Powielanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu informacji zawartych
w Biuletynie – tylko za zgodą wydawcy – Polskiej Izby Opakowań.
Nakład: 400 egz.

Prenumerata roczna (6 numerów) 60 zł
+ VAT dla osób fizycznych i prawnych
niezrzeszonych w Izbie. Firmy-członkowie Izby otrzymują 1 egz. Biuletynu
nieodpłatnie. Wpłat należy dokonywać na konto Polskiej Izby Opakowań
po uprzednim przesłaniu zamówienia
na adres Redakcji.

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 18  Nr 6/2013

