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II Kongres
Przemysłu Opakowań
Co w programie? Dlaczego warto
wziąć udział w Kongresie?
Pozostały 3 miesiące do II Kongresu
Przemysłu Opakowań. Ten czas chcemy
wykorzystać do informowania o zagadnieniach, które będą tematem kongresowej debaty.
Jak wiadomo, wiodącym tematem Kongresu będą relacje: „opakowanie – produkt”. Bo to produkt dyktuje wymagania, jakie winno spełniać opakowanie.
Wprowadzane na rynek produkty ulegają zmianom. Pojawiają się nowe produkty o nowym przeznaczeniu, dostosowane do nowych zmieniających się potrzeb
konsumentów. Warto zatem poszukać odpowiedzi na pytanie: na ile nowe produkty
potrzebować będą nowych opakowań, co
do ich funkcji, materiału, konstrukcji itp.?
Zapewne, uwzględniając rolę i znaczenie opakowań żywności oraz ich dominu-

jący udział w rynku opakowań (65-70%)
problematyka opakowań do nowych
produktów spożywczych będzie wiodącą w kongresowej debacie.
Chodzi bowiem o to, aby wysiłek i poniesione koszty związane z wyprodukowaniem nowej, zdrowej i bezpiecznej
żywności nie zostały zmarnowane z winy opakowania.
Temu zagadnieniu będzie m.in. poświęcony referat dr inż. Pauliny Pająk
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
na temat: „Nowe produkty spożywcze
– możliwości i wyzwania dla branży
opakowaniowej”. Autorka wychodząc
od pojęcia „nowego produktu spożywczego” opisuje w przystępny i interesudokończenie na s. 2

Nauka wspiera
przemysł opakowań
Nowy materiał opakowaniowy o selektywnej przepuszczalności
gazów – celem projektu badawczego SelectPerm
Polska Izba Opakowań w ramach programu „Innowacyjne Opakowania” inicjuje i uczestniczy w realizacji projektów
badawczych, wykonywanych w ramach
międzynarodowej inicjatywy badawczej

CORNET (Colective Reaserch Network).
Kolejnym po projekcie SoLaPack jest projekt SelectPerm, którego celem jest opra-
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II Kongres
Przemysłu Opakowań
dokończenie ze s. 1

jący sposób proces powstawania nowego produktu spożywczego. To niezwykle
ciekawy, i jak sądzę, interesujący fragment swoistego wykładu dla producentów żywności, którzy nastawieni są na
rozwój swoich produktów i wprowadzenie na rynek nowych.
Aby łatwiej zrozumieć czym jest nowy
produkt spożywczy, autorka przytacza
konkretne przykłady.
Wiele miejsca poświęca zagadnieniu
innowacyjności produktów spożywczych m.in. dzięki wykorzystaniu nanotechnologii. Wymienia obszary zastosowań nanotechnologii w przetwórstwie
żywności, opakowalnictwie, produkcji żywności funkcjonalnej oraz w celu
zwiększenia bezpieczeństwa. Rozważania na ten nowy stosunkowo temat, ilustruje przykładami stosowanej już nanożywności. Wiele miejsca poświęca także
nanoopakowaniom przytaczając konkretne przykłady takich opakowań.
W zakończeniu tego niezwykle interesującego i zrozumiałego dla „zwykłego
zjadacza chleba” wykładu, mówi o wyzwaniach dla opakowań wynikających
z faktu pojawienia się nowych produktów spożywczych.
Dr inż. Sabina Galus za Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
mówić będzie o innowacyjnych trendach
w powlekaniu żywności ochronnymi powłokami jadalnymi.
Powłoki te, nie tylko ograniczają (a ściślej mogą ograniczać) migrację pary
wodnej, tlenu, dwutlenku węgla, związków aromatycznych i tłuszczów, ale są
także stosowane jako nośniki substancji
przeciwutleniających, konserwujących
bądź barwników. Możemy zatem mówić,
iż spełniają rolę opakowania.
Zastosowanie technologii powlekania do krojonych owoców i warzyw – co
podkreśla dr. inż. S. Galus – przyczynia
się do tworzenia nowych produktów, minimalnie przetworzonych, które w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność.
Hasło Kongresu brzmi „Innowacyjne
opakowania dla innowacyjnych produktów”. Dzięki zastosowaniu powłok
jadalnych do wyrobów cukierniczych,
orzechów, czekolady, jak również jako
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osłonki wyrobów wędliniarskich – otrzymujemy nowy produkt, w pewnym sensie już opakowany. Czy zatem opakowania dla tego rodzaju produktów powinny
uwzględniać ten fakt? A jeśli tak to w jaki
sposób i w jakim stopniu?
Odpowiedzi na te pytania poszukiwać
będą uczestnicy Kongresu.
Wiele miejsca autorka referatu poświęca materiałom powłokotwórczym
oraz substancjom funkcjonalnym. Jak
się wydaje, wiedza na ten temat może
i powinna zainteresować producentów
opakowań.
W interesującym referacie „Dokąd
zmierza rynek opakowań?” Andrzej Kornacki z firmy Innowia Films, wskazuje na
wpływ zmian pakowanych produktów
na rynek opakowań. Wiedza o przyszłych
pakowanych produktach oraz technikach pakowania pozwoli producentom
opakowań na przygotowanie adekwatnej oferty. Stąd też, autor podkreśla rolę
i znaczenie współpracy pomiędzy producentami pakowanych produktów i producentami opakowań. Wg autora, to przede
wszystkim producenci nowych wyrobów
mięsnych, cukierniczych, mleczarskich,
farmaceutycznych, chemicznych, gospodarstwa domowego, kosmetyków, owoców i warzyw, winni określić jakie wymogi powinny spełniać opakowania, aby te
wyroby zabezpieczyć, uwzględniając
wiele nowych uwarunkowań rynkowych
związanych z demografią, stylem życia,
zdrowiem, przyzwyczajeniami, gustami,
modą, ekologią itp.
Słusznie stwierdza, iż także producenci maszyn stosowanych w opakowalnictwie powinni określić, w jakich kierunkach podążają nowe rozwiązania
konstrukcyjne i jakich nowych technologii pakowania należy się spodziewać.
To m.in. te – a może przede wszystkim
– informacje zdaniem autora będą dyktować właściwości materiałów opakowaniowych i opakowań.
Twierdzi, iż znajomość tej wiedzy dzisiaj, pozwoli nam przygotować laboratoria i nowe moce produkcyjne na jutro.
Stąd też widzi potrzebę szerokiej dyskusji o potrzebach rynku opakowań, bowiem one wyznaczać będą zadania dla
przemysłu opakowań.

Jest zadaniem i celem II Kongresu Przemysłu Opakowań zainicjowanie takiej
dyskusji.
Tematyce tej poświęcony będzie także referat Joanny Górskiej, analityka rynku FMCG, redaktor naczelnej pierwszego
w Polsce serwisu dedykowanego tradycyjnej i nowoczesnej żywności funkcjonalnej.
Pani Joanna Górska wskazuje na współczesną rolę opakowań do żywności, podkreślając, iż sukces opakowania ma swoje
korzenie w zrozumieniu przez jego projektanta i producenta zachowań konsumentów i klientów w sklepach. Podpowiada jak zdobyć uznanie konsumenta.
Od czego uznanie to zależy.
Na przykładzie opakowań dla przemysłu mleczarskiego śledzi rozwój opakowań i ich wpływ na zachowania konsumentów. To niezwykle interesująca
analiza. Wiele uwagi poświęca innowacyjności zarówno produktu jak i opakowania. Podkreśla potrzebę postrzegania
innowacyjności opakowania poprzez
produkcje, logistykę i handel. Wskazuje
na zmiany w handlu i ich wpływ na opakowania. Zwraca uwagę, iż mamy coraz
bardziej wymagającego klienta.
Tematyka Kongresu nie ogranicza się li
tylko do opakowań żywności.
W podobny sposób analizowane będą
relacje „produkt – opakowanie” dla przemysłów: kosmetycznego, farmaceutycznego i innych. Ciekawie zapowiadają się
referaty poświęcone wpływowi technologii pakowania na opakowanie. Będziemy o nich informować na bieżąco
w okresie poprzedzającym Kongres, zachęcając do udziału w tym ważnym wydarzeniu, zarówno dla producentów
opakowań jak i ich użytkowników. Szczegóły nt. warunków uczestnictwa na stronie www.pio.org.pl
Tak więc producenci i projektanci opakowań pozyskają wiele interesujących
i nowych informacji o oczekiwaniach
użytkowników opakowań. Ta wiedza da
sie zapewne przekuć w sukces rynkowy. Dlatego warto wziąć udział w tym
ważnym dla branży opakowań wydarzeniu. Jego celem jest bowiem dalszy
rozwój krajowego przemysłu opakowań,
zwiększenie jego konkurencyjności oraz
sprostanie potrzebom rynku opakowań.
Bowiem tylko w takich warunkach branża opakowań w Polsce będzie się rozwijać. Zaś działanie na rzecz tak rozumianego rozwoju, jest zadaniem zapisanym w
misji Polskiej Izby Opakowań.
Wacław Wasiak

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 19  Nr 3/2014

Ramowy program
II Kongresu Przemysłu Opakowań
1 października 2014 – Poznań, MTP, pawilon 15
1000
Sesja inauguracyjna
Otwarcie. Okolicznościowe wystąpienia: Prezesa Polskiej Izby
Opakowań, Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Prezesa MTP
– Gospodarza Kongresu
Referat wprowadzający: Opakowania a społeczeństwo (czynniki kształtujące rozwój branży opakowań)
1100
I Sesja referatowa
Kierunki rozwoju opakowań żywności
Dokąd zmierza rynek opakowań?, Innowacyjny produkt – innowacyjne opakowanie, Nowe produkty spożywcze – możliwości
i wyzwania dla branży opakowaniowej, Elastyczne materiały opakowaniowe, a jakość produktów spożywczych, Kierunki rozwoju
opakowań dla przemysłu mleczarskiego, Bezpieczeństwo żywności – wyzwaniem dla projektantów i producentów opakowań
1300
II Sesja referatowa
Pakowanie świeżych owoców i warzyw – problem do rozwiązania
Opakowania owoców i warzyw – oferta przemysłu i kierunki
rozwoju, Ograniczenie strat głównym kryterium doboru opakowań dla owoców i warzyw, Innowacyjne trendy w powlekaniu świeżych owoców, a opakowania
1500
III Sesja referatowa
Opakowania kosmetyków i leków
Opakowania dla przemysłu kosmetycznego z perspektywy producenta kosmetyków, Opakowania dla przemysłu farmaceutycznego – praktyka i wyzwania
1600
IV Sesja referatowa
Uwarunkowania rozwoju opakowań
Wpływ technologii pakowania na kierunki rozwoju opakowań,
Informatyzacja – ważnym czynnikiem rozwoju przemysłu opakowań (obszary i warunki zastosowań), Kadry decydującym
elementem w procesie rozwoju przemysłu opakowań
1700
Sesja plenarna
Dyskusja. Pytania. Odpowiedzi. Podsumowanie, Zamknięcie
części oficjalnej Kongresu
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1800
Kongresowy wieczór
Wieczorne spotkanie uczestników Kongresu przy lampce wina,
przekąsce i muzyce
W programie m.in.: Wręczenie dyplomów laureatom plebiscytu na tytuły: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma
zasłużona dla przemysłu opakowań”; Wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie PakStar; Prezentacja Partnerów Wspierających. Wręczenie certyfikatów „Partnera”; Nawiązanie nowych
kontaktów. Wymiana doświadczeń


Rada Programowa
II Kongresu Przemysłu Opakowań
1. Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
2. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
3. Prof. zw. dr hab. Zenon Foltynowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
4. Prof. zw. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
Kierownik Katedry Opakowalnictwa Towarów. Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie.
5. Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. UEK
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
6. Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Dyrektor COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie

Komitet Organizacyjny
II Kongresu Przemysłu Opakowań
1. Marzenna Kobylarz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
2. Andrzej Kornacki – Innovia Films
3. Bartłomiej Królak – Polska Izba Opakowań
4. Janusz Mazurczak – Międzynarodowe Targi Poznańskie
5. Beata Pyś-Skrońska – Polska Izba Opakowań
6. Wacław Wasiak – Polska Izba Opakowań
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Partnerzy Wspierający
II Kongres Przemysłu Opakowań.
Dołącz do nas!
Z zadowoleniem informujemy, że w kilka dni od apelu Polskiej Izby Opakowań, o wsparcie finansowe organizacji II Kongresu Przemysłu Opakowań, gotowość takiego wsparcia wyraziły (wg kolejności zgłoszeń):
KRAM Polska S.A. (Pasłęk), PPHU PABEX Sp. J (Tychy), EUROBOX Polska Sp. z o.o. (Przesiadłów), COBRO – Instytut Badawczy Opakowań (Warszawa), Coffee Service Sp. z o.o. (Warsza-

wa), RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. (Włocławek),
TFP Sp. z o.o. (Dziećmierowo), EUROPAL Sp. z o.o. (Warszawa),
CAN-PACK SA. (Kraków).
Partnerzy Wspierający otrzymują bogaty zestaw usług reklamowo-promocyjnych, które wymienione są w Pakiecie Partnera Wspierającego.

Pakiet Partnera Wspierającego II Kongres Przemysłu Opakowań
zawierający zakres usług promocyjno-reklamowych świadczonych przez Polską Izbę Opakowań
(w ramach kwoty wsparcia: 3000 zł + 23% VAT)
1. Zamieszczenie na portalu internetowym Polskiej Izby
Opakowań logotypu Partnera oraz informacji o firmie i jej
ofercie rynkowej (do 1000 znaków) w okresie „lipiec 2014 –
lipiec 2015” na specjalnej zakładce „Partnerzy II. Kongresu
Przemysłu Opakowań”;
2. Zamieszczenie logotypu Partnera na wszystkich materiałach informujących o Kongresie i promujących Kongres;
3. Zamieszczenie jednostronicowej (A4), kolorowej, autorskiej reklamy w książkowym wydaniu materiałów kongresowych;
4. Prezentacja baneru oraz literatury firmowej Partnera
w trakcie Kongresu (przed salą obrad);
5. Prezentacja baneru oraz literatury firmowej Partnera
w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań na targach
TAROPAK w dniach 29 września – 2 października 2014 r.;
6. Zamieszczenie logotypu Partnera i krótkiej o nim informacji (do 500 znaków) w Aktualnościach Targowych wydanych z okazji targów TAROPAK, na kolumnie „II. Kongres
Przemysłu Opakowań i jego Partnerzy”;
7. Zamieszczenie logotypu Partnera w trzech numerach Biu4

8.

9.

10.
11.

12.

letynu Opakowaniowego (sierpień, październik, grudzień
2014), na specjalnej kolumnie „Partnerzy II. Kongresu Przemysłu Opakowań”;
Zamieszczenie pełnokolorowej reklamy w formacie A4, na
łamach specjalnego numeru Biuletynu Opakowaniowego wydanego z okazji II. Kongresu oraz Targów POLAGRA
FOOD;
Otrzymanie Specjalnego Certyfikatu „Partner II. Kongresu
Przemysłu Opakowań – 2014” z prawem umieszczenia na
drukach firmowych, publikacjach oraz w materiałach promocyjno-reklamowych informacji: „Partner II. Kongresu
Przemysłu Opakowań”;
Bezpłatny udział w obradach Kongresu 2 przedstawicieli
Partnera;
Zamieszczenie na portalu Izby, w okresie „październik
2014 – czerwiec 2015”, w specjalnej zakładce „Firmy godne
polecenia” – logo i krótkiej informacji o Partnerze;
Przekazanie firmie najnowszej edycji (w języku polskim)
wydanej w Wielkiej Brytanii książki „Technika opakowań –
Podstawy. Materiały. Procesy wytwarzania”.
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Patroni medialni
II Kongresu Przemysłu Opakowań

LIDER WŚRÓD PATRONÓW MEDIALNYCH

Specjalny numer reklamowo-promocyjny
Biuletynu Opakowaniowego „Opakowania żywności”
Wzorem roku ubiegłego, uwzględniając zainteresowanie tą formą reklamy ze
strony producentów opakowań do żywności, Polska Izba Opakowań wydaje, z okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów
Spożywczych POLAGRA FOOD, specjalny
numer Biuletynu Opakowaniowego pod
tytułem „Opakowania żywności”.
Na numer ten złożą się autorskie reklamy firm opakowaniowych. Numer wydany
zostanie w przededniu targów POLAGRA
FOOD i TAROPAK (25 września 2014) w nakładzie 2000 egzemplarzy.
Odbiorcami tej publikacji będą wystawcy i zwiedzający targi POLAGRA FOOD i TAROPAK oraz uczestnicy konferencji i seminariów towarzyszących tym targom.
Specjalny numer Biuletynu znajdzie się
także w materiałach uczestników II Kongresu Przemysłu Opakowań. Biuletyn ten
będzie rozpowszechniany bezpłatnie.

Ze względu na ograniczoną objętość
numeru, o przyjęciu reklamy decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
W publikacji zamieszczone będą reklamy firm w formacie A4 oraz A5. Cena zamieszczenia reklamy w formacie A4 (pełny kolor), dla firm zrzeszonych w Izbie –
500 zł + VAT, zaś reklamy w formacie A5
(pół strony) – 260 zł + VAT. Dla firm spoza
Izby ceny o 25% wyższe (format A4 – 625
zł + VAT, format A5 – 325 zł + VAT).
Wymagania techniczne reklam:
• format netto dla reklamy A4: 185 x 260
mm
• format netto dla reklamy A5: 185 x 128
mm
• Bez spadów (w Biuletynie zachowany
będzie układ graficzny z marginesami)
• Grafika w CMYK

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 19  Nr 3/2014

• rozdzielczość min. 300 dpi
• Pliki w formacie PDF
Harmonogram realizacji:
• do 31 lipca – zgłoszenia firm zainteresowanych zamieszczeniem reklamy
• do 15 sierpnia – nadsyłanie opracowanych reklam;
• do 31 sierpnia – wstępne wydruki, korekta, akceptacje reklamodawców;
• do 15 września – druk Biuletynu;
• 28 września – 2 października – rozpowszechnianie Biuletynu wśród wystawców i zwiedzających targi.
Firmy zainteresowane skorzystaniem z tej
formy promocji prosimy o kontakt z Biurem Izby:
tel. 22 651 83 94,
e-mail biuro@pio.org.pl.
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Nauka wspiera
przemysł opakowań

kacja powierzchniowa materiałów celulozowych, wytłaczanie folii i badanie
właściwości otrzymanych materiałów)
oraz możliwości techniczne niezbędne
do efektywnej realizacji wszystkich założeń projektu.

dokończenie ze s. 1

cowanie materiału opakowaniowego
o selektywnej przepuszczalności tlenu
i dwutlenku węgla. Materiał ten będzie
w szczeólności przydatnym do pakowania świeżych produktów.
W niniejszym artykule piszemy o genezie, celach, organizacji, wykonawcach
oraz źródłach finansowania tego równie
ważnego jak i trudnego przedsięwzięcia
badawczego.
Geneza projektu
Odpady spożywcze stanowią obecnie około 1,3 miliarda ton rocznie, czyli około jednej trzeciej całkowitej produkcji żywności. W Europie, łącznie na
wszystkich etapach łańcucha dystrybucji odpady owocowo-warzywne stanowią około 20% produkcji. Do pakowania
żywności używane są obecnie najczęściej mikro- i nanoperforowane folie
z tworzyw sztucznych oraz materiały
o wysokich właściwościach barierowych,
które umożliwiają pakowanie produktów w modyfikowanej atmosferze (MAP).
Żaden ze wspomnianych materiałów
nie został zoptymalizowany dla produktów charakteryzujących się zróżnicowaną intensywnością oddychania tzn.
zmiennym zapotrzebowaniem na tlen
i zdolnością produkcji CO2, takich jak
np. warzywa, owoce czy niektóre rodzaje sera.
Perforowane materiały nie pozwalają
na selektywność lub kontrolę wymiany
gazowej, natomiast skład modyfikowanej atmosfery w opakowaniach z materiałów o wysokiej barierowości ulega
zmianie na skutek procesów oddechowych produktu (zużycie w procesach
oddechowych O2 i produkcja CO2), co po
krótkim czasie niesie ryzyko niedotlenienia produktu oraz ostatecznie wytworzenia warunków beztlenowych.
Cele
Prezentowany projekt ma na celu opracowanie materiału opakowaniowego
o selektywnej przepuszczalności O2/CO2
do pakowania świeżych produktów. Projekt nastawiony jest na produkty modelowe, takie jak mieszanki świeżych, krojonych owoców i mieszanki warzywne
oraz sery „typu Camembert”; ma na ce6

lu przedłużenie okresu przydatności do
spożycia „oddychających” produktów
poprzez regulację wymiany gazowej,
a tym samym przenikalności tlenu i dwutlenku węgla przez materiały opakowaniowe. Dobranie opakowania odpowiedniego do rodzaju żywności pozwoli na
ochronę produktów, spowolnienie naturalnych procesów gnilnych i wydłużenie
ich trwałości. Jest to szczególnie istotne
w przypadku gotowych sałatek owocowych i warzywnych, które ostatnio cieszą
się dużym zainteresowaniem konsumentów. Wydłużenie okresu, w jakim produkty takie mogą pokonywać drogę od
rolnika i przetwórcy do konsumenta zazwyczaj osiągane jest poprzez obniżanie
temperatury przechowywania lub dodawanie środków konserwujących. Projekt
zakłada osiągnięcie tego efektu poprzez
otrzymanie opakowań umożliwiających
optymalną dla danego rodzaju żywności
wymianę gazową.
W celu opracowania takiego rozwiązania, w projekcie zostaną zastosowane
materiały pochodzące z biomasy i/lub
nadające się do recyklingu: planuje się
zastosowanie zarówno powlekanego papieru z polimerowymi powłokami o selektywnej przepuszczalności, jak również materiałów w całości wykonanych
z polimerów w postaci folii i opakowań
otrzymywanych w procesie termoformowania (zastosowanie układów wielowarstwowych charakteryzujących się
zróżnicowanym składem, otrzymywanych metodami współwytłaczania oraz
modyfikacji powierzchniowej np. technikami zadruku).
Realizatorzy
Projekt będzie realizowany przez 10 jednostek z 3 krajów (Belgia, Niemcy i Polska)
z czego 3 jednostki krajowe stanowią:
Polska Izba Opakowań (PIO) – stowarzyszenie oraz dwie jednostki badawcze:
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
oraz Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie (ZUT). Dwie
krajowe jednostki naukowe o charakterze
badawczo-rozwojowym posiadają komplementarne kompetencje (COBRO –
badanie właściwości materiałów opakowaniowych i opakowań, ZUT – modyfi-

Struktura (zadania):
Projekt został podzielony na 8 zadań,
z których 2 są typowo organizacyjno-zarządzające WP1 – koordynacja i WP8 –
upowszechnianie informacji o uzyskanych wynikach i wspomaganie ich wdrażania. W Polsce za realizację tych zadań
będzie odpowiedzialna Polska Izba Opakowań. Pozostałe są zadaniami o charakterze badawczym. Krajowe jednostki badawcze (COBRO i ZUT) poza fizycznym
udziałem w 3 zadaniach (WP3, WP4
i WP5), będą również aktywnie uczestniczyły w analizie wyników i podejmowaniu decyzji dotyczących pozostałych zadań (WP2, WP6 i WP7) stanowiących integralną część projektu, a realizowanych przez zagraniczne zespoły
badawcze.
Projekt zostanie podzielony na trzy
fazy:
A. Badanie potrzeb produktów w odniesieniu do wymiany gazowej
i opracowanie modelu matematycznego opakowania (zadanie WP2).
B. Opracowanie i walidacja materiałów opakowaniowych o selektywnej przepuszczalności (zadania
WP3, WP4, WP5 i WP6).
C. Analiza rentowności produkcji
otrzymanych materiałów (zadanie
WP7).
W ramach zadania WP2 zostanie opracowany model matematyczny pozwalający na obliczenie właściwości materiału
i wymaganej selektywnej przepuszczalności. Model zostanie sprawdzony i zweryfikowany w oparciu o studia przypadków, do przeprowadzenia których
wykorzystana zostanie sałatka owocowa oraz ser typu Camembert. Równolegle, w ramach zadania WP3, w którym
udział wezmą obydwie jednostki badawcze z Polski, zostanie zbadana selektywna przepuszczalność dla gazów dla
układów jedno- i wieloskładnikowych
nanoszonych na papier/tekturę w formie wodnych dyspersji lub wytłaczanych
w postaci folii. Bezpośrednią kontynuacją zadania WP3 będzie pierwsza część
zadania WP4 (4.1 i 4.2), którego liderem
i jednym z wykonawców jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, a ściślej uczelniane Centrum Bioim-
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mobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
Opakowaniowych (CBiMO). W oparciu
o informacje uzyskane na podstawie
badań formulacji uzyskanych w zadaniu
WP3 zostaną przygotowane materiały
o złożonym składzie, otrzymane na większą skalę. W drugiej fazie zadania WP4,
z najbardziej obiecujących materiałów zostaną wyprodukowane i przetestowane prototypowe opakowania dla
wymienionych wcześniej produktów
spożywczych (będzie to tacka wykonana techniką termoformowania z folii
termoplastycznej lub składne pudełko
z modyfikowanej tektury litej, gdzie
w obu przypadkach wieczka będą albo
z folii termoplastycznej o konstrukcji
wielowarstwowej lub powlekanego papieru o wymaganej selektywnej barierowości dla tlenu i ditlenku węgla).
Zadanie WP5, w którym uczestniczy
zarówno COBRO, jak i ZUT, obejmuje pełną charakterystykę otrzymanych
materiałów łącznie z badaniami przepuszczalności. Zadanie to będzie prowadzone równolegle do zadań WP3 i WP4.
W trakcie realizacji projektu będzie
prowadzona stała wymiana informacji pomiędzy partnerami równolegle
prowadzącymi prace w ramach zadań
WP2, WP3, WP4 i WP5 w celu opracowania efektywnych rozwiązań zarówno pod względem wymagań gazowych
dla poszczególnych grup produktów
żywnościowych, materiałowych oraz
konstrukcji i właściwości docelowych
prototypowych opakowań. Model matematyczny będzie stale rozwijany, aby
w efekcie końcowym możliwe było obliczenie wymagań odnośnie selektywnej przepuszczalności materiału dla każdego rodzaju oddychającego produktu
spożywczego.
W zadaniu WP6 dla najbardziej obiecujących materiałów i opakowań przeprowadzone zostaną testy i ocena podatności na recykling, ponownego
wykorzystania materiałów, a także ich podatności na biodegradację poprzez kompostowanie. Biorąc pod uwagę wszystkie
informacje uzyskane w poprzednich zadaniach w ramach zadania WP7 przeprowadzone zostaną badania rentowności
zaproponowanych rozwiązań.
Rozpowszechnianie wyników (WP8)
na krajowych i międzynarodowych sympozjach i spotkaniach będzie prowadzone zarówno w trakcie trwania projektu,
jak również po jego zakończeniu – w zadaniu tym uczestniczyć będzie Polska
Izba Opakowań (koordynator) oraz wykonawcy badań.

Oczekiwane rezultaty
Projekt jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych sektorów rynkowych, tj. wszystkich
ogniw łańcucha produkcji opakowań
i produktów żywnościowych. Kiedy koncepcje nowych materiałów opakowaniowych zostaną zaproponowane, producenci opakowań z papieru, tektury
i tworzyw sztucznych oraz dostawcy będą w stanie zaproponować nowe, lepsze
materiały opakowaniowe swoim klientom. Producenci żywności otrzymają
lepsze opakowania, a zatem wydłużeniu
ulegnie okres przydatności do spożycia
produktów, a tym samym podniesie się
opłacalność produkcji (zmniejszenie ilości odpadów).
Projekt ten, poprzez rozwój nowych
rozwiązań opakowaniowych, które wymagają zastosowania biopolimerów,
może być punktem wyjścia do rozwoju gospodarki biopolimerów w Europie. Trzeba bowiem zauważyć, że głównym rynkiem biopolimerów jest obecnie
Ameryka Północna.
Celem projektu jest dostarczenie firmom z całego łańcucha produkcji opakowań – wiedzy, wyników i koncepcji
opracowanych w ramach projektu, co
pozwoli im na kontynuowanie i dalszy
rozwój opracowanych koncepcji i wprowadzenie ich na rynek.
Nowe opakowania otworzą rynki dla
małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły rozszerzyć swój obszar
działania na inne kraje w Europie i na
świecie dając gwarancję optymalnych
warunków ochrony żywności, co pozwoli
na zwiększenie ich aktywności i dochodów.
Projekt ten winien przyczynić się do
powstania nowych miejsc pracy, a na
pewno w trudnej sytuacji gospodarczej
umożliwi utrzymanie już istniejących,
w sektorach branży opakowaniowej
i spożywczej poprzez zmniejszenie kosztów niewłaściwej gospodarki odpadami,
a także poprzez zwiększenie udziałów
w rynku regionalnych producentów żywności.
Ważnym rezultatem projektu będzie
wskazanie na innowacyjne materiały opakowaniowe z papieru i tworzyw
sztucznych, które będą alternatywą
obecnie stosowanych folii perforowanych. Materiały te, charakteryzujące się
selektywną przenikalnością dla dwóch
gazów tlenu O2 i ditlenku węgla CO2, będą znacząco przedłużały okres przydatności do spożycia świeżej, oddychającej
żywności.
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Uzyskane w trakcie realizacji projektu
wyniki badań, eksperymenty, a także symulacje modelu matematycznego, pozwolą na rozszerzenie wiedzy na temat
dostosowania opakowań i materiałów
opakowaniowych do konkretnego rodzaju żywności. Będzie to szczególnie
użyteczne dla małych i średnich przedsiębiorców mających ograniczone możliwości badawcze.
Reasumując, badania wykonane w ramach projektu
Dostarczą wiedzy na temat procesów
metabolicznych wymiany gazowej (tlenu i ditlenku węgla) dla różnego rodzaju świeżych, ciętych owoców, warzyw
i serów.
Pozwolą na opracowanie modelu obliczania wymaganych właściwości barierowych, tak aby zachować wewnętrzną
atmosferę pakowania na stałym poziomie.
Dostarczą informacji na temat tworzenia trójskładnikowej mieszaniny polimerów o stabilnej morfologii z zastosowaniem reaktywnej i niereaktywnej
kompatybilizacji nowatorskich mieszanin polimerów.
Poszerzą posiadaną wiedzę na temat
wpływu składu mieszanki i morfologii w
przepuszczalności różnych mieszanek
trójskładnikowych,
Znacząco wzbogacą dotychczasową
wiedzę na temat wpływu różnych wypełniaczy i innych dodatków funkcjonalnych na właściwości barierowe materiałów opakowaniowych,
Pozwolą na wyznaczenie istotnych parametrów (mechanicznych, optycznych,
barierowych, sensorycznych) nowych
materiałów opakowaniowych, na podstawie których będzie można zaproponować ich wykorzystywanie do konkretnych zastosowań.
W sumie, winny przyczynić się do
otrzymania nowych materiałów opakowaniowych o właściwościach założonych
w projekcie.
Finansowanie
Koszty realizacji Projektu zostaną sfinansowane ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Jedynie Polska Izba Opakowań jako przedstawiciel
beneficjentów (firm opakowaniowych)
w 15% sfinansuje prowadzone przez Izbę
prace. Każdy kraj – uczestnik Projektu, we
własnym zakresie finansuje koszty realizacji zadań wyznaczonych (uzgodnionych) przez międzynarodowe konsorcjum zarządzające Projektem.
(BK, BP-S, WW)
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Doroczne święto
EUROPAL-u
Nagrody dla pracowników;
dyplom dla firmy;
tytuł „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”
dla właściciela
Spółka EUROPAL corocznie organizuje Letnie Konferencje,
które stanowią ważne wydarzenie w życiu tej firmy. Tegoroczna
Letnia Konferencja miała szczególny charakter, bowiem zbiegła
się z jubileuszem XX-lecia Spółki.
Letnie Konferencje stanowią okazję do spotkania się wszystkich pracowników firmy wraz z rodzinami. A warto wiedzieć, że
EUROPAL jest firmą zajmującą się handlem paletami. Posiada
ponad sto punktów obrotu (skup-sprzedaż) paletami w całym
kraju, zatem nie ma zbyt wielu okazji, aby na co dzień spotykać
się z Załogą. Stąd szczególna rola i charakter letnich spotkań.
Każda Letnia Konferencja, dzięki mądremu programowi, stanowi ważne wydarzenie w życiu firmy i jej pracowników. Jak
już wspomnieliśmy, uczestniczą w nich pracownicy wraz z rodzinami, to nadaje swoisty charakter tych spotkań. Ponadto,
w programie, obok podsumowania wyników działalności, jest
miejsce na nagrody dla wyróżniających się pracowników. Jest
także miejsce na spotkanie z nauką, kulturą i historią.
Również w tym roku, wyróżniający się menedżerowie punktów obrotu paletami otrzymali w nagrodę rowery (26 pracowników).
W trakcie wykładu prof. Andrzeja Bliklego, na temat zarządzania w biznesie, kierujący punktami obrotu paletami mogli
zapoznać się z jakże ważnym problemem racjonalnego wykorzystania talentów pracowników, jako źródła ich sukcesu i sukcesu firmy.
Z kolei prof. Jacek Płoszajski przedstawił problemy zarządzania informacją. Zaś 90-letni major rez. Jerzy Broszkiewicz, żołnierz AK, przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, przybliżył historię
Powstania Warszawskiego. Koncert cygańskiego zespołu estradowego, pod kierunkiem juniora Don Vasyla, stanowił zasłużoną porcję rozrywki.
Relacjonując przebieg tegorocznej, jubileuszowej Letniej
Konferencji EUROPAL-u, koniecznie trzeba słów kilkapoświęcić założycielowi, właścicielowi i wieloletniemu prezesowi tej
firmy, panu Zbigniewowi Cacko.
Muzyk, puzonista z Operetki Warszawskiej, w trudnych latach początku transformacji, kiedy dla kultury nastały ciężkie
czasy, założył (1994) Spółkę EUROPAL. Mając prawo jazdy kategorii C, kupił starą ciężarówkę, aby jeżdżąc nią mógł skupować
i sprzedawać palety. Z czasem zaczęły powstawać oddziały firmy w różnych dzielnicach Warszawy. W 1999 roku, podpisano
pierwszą umowę licencyjną, która dała początek sieci EUROPAL. To był – jak opowiada – pomysł na rozszerzenie działalności na cały kraj.
Tak powstawały oddziały we wszystkich województwach.
Stare, wysłużone samochody ciężarowe zastąpiły nowe, duże
ciężarówki (tiry). Doskonalono system obrotu paletami. Opatentowano wzory palet (wzory użytkowe) i wiele znaków towarowych. Charakterystyczne w obrocie firmy pomarańczowe palety odblaskowe zastrzeżono w całej Europie. Wraz z rozwojem
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firmy wprowadzano nowe, innowacyjne rozwiązania związane
z logistyką palet.
W roku 2004, ówczesny prezes spółki EUROPAL, podejmuje
decyzję o członkostwie w Krajowej Izbie Opakowań (dzisiejsza Polska Izba Opakowań). Również w Izbie daje się poznać
jako zdolny, kreatywny menedżer, aktywny działacz samorządu gospodarczego branży opakowań. Zostaje doceniony przez
kolegów, którzy w 2006 roku powierzają mu mandat członka
Komisji Rewizyjnej, który pełni do dzisiaj. W roku 2008 Polskie
Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki oraz Puls Biznesu, przyznają Zbigniewowi Cacko tytuł Menedżera Logistyki.
Dzięki zaangażowaniu, pracowitości, odpowiedzialności
i wyjątkowym talentom organizatorskim Pana Zbigniewa, Spółka EUROPAL to dziś jeden z największych ogólnokrajowych
Operatorów Paletowych w Polsce, obracający 4 milionami palet rocznie. Wyznaje, że swoje zdolności organizacyjne odkrył
pracując jeszcze w Operetce Warszawskiej.
Nawiązując do wykładu prof. A. Bliklego o zarządzaniu talentami, przyznaje, iż zmysł organizacji, to talent, jaki dostał od
Boga. Stąd zorganizowanie całego przedsięwzięcia pod nazwą
EUROPAL było bardzo proste. Wyraża zadowolenie, że, pomimo
upływu 20 lat, jego firma nie cierpi na chorobę starości. Inwestujemy – co podkreśla – ciągle w ludzi, czego dowodem jest cykl
szkoleń, a ich ukoronowaniem Letnie Konferencje, stanowiące
doroczne święto całej firmy. A trzeba pamiętać, że dzisiejszy
EUROPAL, będący dziełem Pana Zbigniewa, to liczący się w kraju operator palet. W tej sytuacji nie może dziwić nadanie Panu
Zbigniewowi Cacko, decyzją Rady Polskiej Izby Opakowań, tytułu „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”, oraz wyróżnienie
kierowanej przez niego firmy dyplomem w uznaniu zasług na
rzecz rozwoju wtórnego rynku palet oraz dorobku w zakresie
tworzenia i rozwoju teoretycznych i praktycznych zasad gospodarki paletami. Stosowne dyplomy wręczył, w trakcie czerwcowej Letniej Konferencji, prezes Polskiej Izby Opakowań, prof.
zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.
Warto także poinformować, iż pan Zbigniew Cacko został
nominowany w tegorocznym plebiscycie do ustanowionego
przez Polską Izbę Opakowań Tytułu „Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań”.
(BPS+BK)

W chwilę po ceremonii wręczenia wyróżnień. Od lewej Wacław Wasiak –
dyr. Izby, Katarzyna Lipiecka – prezes Spółki EUROPAL, prof. Stanislaw
Tkaczyk – prezes Izby, Zbigniew Cacko – właściciel Spółki EUROPAL
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Branża opakowań – wśród branż
objętych programem promocji?
Uwzględniając potencjał eksportowy branży opakowań oraz dotychczasowe rezultaty w tej dziedzinie,
Polska Izba Opakowań wystąpiła do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o dołączenie branży opakowaniowej do listy 15 branż objętych branżowymi programami promocyjnymi.
Wyniki przeprowadzonych przez Polską Izbę Opakowań badań aktywności eksportowej firm opakowaniowych wykazują, iż ok. 25% (średni wskaźnik) produkcji kierowanej jest na eksport.

Do rekordzistów zaliczyć należy m.in. firmę PLAST
BOX, która ok. 70% swojej produkcji lokuje na rynkach zagranicznych.
Objecie branży opakowań programem promocji
oznaczać będzie preferencje w korzystaniu przez firmy opakowaniowe z finansowego wsparcia przedsięwzięć promocyjnych (udział w targach i wystawach
oraz misjach gospodarczych). Niżej tekst listu prezesa Izby w tej sprawie.

Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
Warszawa

ogółem wynosi średnio ok. 25%. Zdecydowanym liderem wśród
członków Izby jest firma SOLPLAST Paweł Dudek z wynikiem 50%
udziału eksportu. W granicach średniej utrzymują się m.in. KRAM
POLSKA SA (31%) oraz SANEX i COFFEE SERVICE.
Jeśli chodzi o liczbę krajów, na rynki których nasze firmy eksportują swoje wyroby, to niekwestionowanym liderem jest firma
KRAM POLSKA SA z Pasłęka. Firma ta eksportuje swoje towary
i usługi do 46 krajów na całym świecie. Są to: Albania, Arabia
Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta,
Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W planie rozwoju eksportu
na najbliższe lata przewidziano: Armenię, Egipt, Maroko i Mongolię.
Drugie miejsce pod tym względem zajmuje firma COFFEE SERVICE z Warszawy, która eksportuje swoje produkty na rynki: Białorusi, Estonii, Francji, Gruzji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Meksyku, Mołdawii,
Rumunii, Rosji, Słowacji i Szwecji.
Firma YANKO z Rogoźnicy jest obecna na rynkach (eksport)
takich krajów jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Litwa,
Łotwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria i Wielka
Brytania. W planie rynki: Białorusi, Chorwacji, Kazachstanu i Mołdawii.
Z analizy uzyskanych z firm informacji wynika, iż różne są strategie w zakresie eksportu. O liczbie rynków, na których obecne
są produkty danej firmy często decyduje „bogactwo” asortymentu.
Typowym przykładem takiej strategii jest firma KRAM POLSKA.
Z kolei firma SOLPLAST koncentruje się (jak dotychczas) na jednym wybranym rynku (Niemcy) „lokując” tam 50% swojej sprzedaży.
Niestety, ograniczone możliwości ekonomiczne wielu firm nie
pozwalają na finansowanie przedsięwzięć promocyjnych.
W przekonaniu, iż uruchomienie branżowego programu promocji dla branży opakowań znacznie wzmocni jej eksport, uprzejmie prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Dot.:

włączenia branży opakowań
do branżowych programów promocyjnych

Uwzględniając rosnący potencjał eksportowy firm branży opakowań (producenci materiałów opakowaniowych, etykiet, opakowań oraz maszyn i urządzeń do pakowania) oraz dotychczasowe wyniki w tej dziedzinie, zwracamy się z prośbą, jako wiodąca
organizacja samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań, o dołączenie branży opakowaniowej do wybranych dotychczas 15 branż, których branżowe programy promocyjne objęte są wsparciem finansowym ze strony Ministerstwa
Gospodarki.
Aktualnie w branży opakowań funkcjonuje ok. 8 tys. podmiotów, z tego 70% to małe i średnie firmy, które już eksportują lub
są na etapie rozpoznawania rynków i promowania swojej oferty
na nowych rynkach zbytu. W branży zatrudnionych jest ok. 220
tys. osób. Branża opakowań wypracowuje ok. 2,3% PKB. Wartość
krajowego rynku opakowań wg stanu na 2013 rok wynosiła ok.
7,6 mld euro.
Polska Izba Opakowań od 15 lat realizuje program aktywizacji
obecności polskich firm opakowaniowych na rynkach zagranicznych. W ramach tego programu zorganizowano 57 zagranicznych
misji gospodarczo-biznesowych i promocyjnych oraz jedno zbiorowe, branżowe przedsięwzięcie promocyjne w Armenii.
Uczestnicy misji, na stoiskach promocyjno-reklamowych zorganizowanych przez Izbę, mieli możliwość wystawienia swoich
ofert.
Według ocen Polskiej Izby Opakowań, w ostatnich 10 latach obserwujemy systematyczny wzrost eksportu branży opakowań o ok. 2-3%. Aktualnie ponad 20% produkcji kierowanej jest na eksport. To wartość średnia, są bowiem firmy, które
eksportują od 50 do 70% swoich wyrobów i usług (PLAST BOX;
SOLPLAST; DEKORGLASS; KRAM POLSKA i inne).
Krajowy przemysł opakowań jest nowoczesnym i dobrze zorganizowanym. Posiada nadwyżki mocy produkcyjnych (ok.
20-25%), które z powodzeniem mogą być wykorzystane na produkcję eksportową.
Przygotowując niniejsze wystąpienie, Polska Izba Opakowań
przeprowadziła wśród swoich członków badanie „aktywności eksportowej”. Z badań tych wynika, iż wartość eksportu w sprzedaży
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Z poważaniem,
Prezes
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Warszawa, 21 maja 2014 r.
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Z życia Polskiej Izby Opakowań
Posiedzenie Rady Izby
W dniu 10 czerwca, na zaproszenie kierownictwa Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się otwarte posiedzenie
Rady Polskiej Izby Opakowań.
W posiedzeniu, obok członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
wzięli udział przedstawiciele firm opakowaniowych z terenu Poznania oraz studenci – członkowie Koła Naukowego
„Logistyka” z Politechniki Poznańskiej, a także przedstawiciele kierownictwa MTP z wiceprezesem zarządu, Przemysławem
Trawą.
Posiedzenie to wpisywało się w kalendarz wydarzeń składających się na program wystawy/prezentacji „Konkurencyjna Polska” i było poświęcone historii, działalności i 20-letniemu dorobkowi Polskiej Izby Opakowań. Referat na ten temat zaprezentował prezes Izby, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław
Tkaczyk.

Z sali obrad

W roboczej części obrad, Rada zapoznała się ze stanem przygotowań do II. Kongresu Przemysłu Opakowań oraz zatwierdziła program i budżet Kongresu. powołała Radę Programową
oraz Komitet Organizacyjny II Kongresu Przemysłu Opakowań.
Funkcję przewodniczącego Rady Programowej powierzono
prof. zw. dr hab. Andrzejowi Korzeniowskiemu dr h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjaliście w zakresie towaroznawstwa i opakowań, rektorowi Wyszej Szkoły Logistyki
w Poznaniu.
Kierowanie Komitetem Organizacyjnym powierzono Wacławowi Wasiakowi – dyrektorowi Polskiej Izby Opakowań.
Członkowie Rady wysłuchali informacji o projekcie badawczym
SelectPerm, jego celach, zadaniach, organizacji oraz finansowaniu. Przyjęto także informację o realizacji programu działalności
Izby w 2014 roku, za okres styczeń-maj. Rada udzieliła poparcia
inicjatywie utworzenia w ramach Izby sekcji branżowej zrzeszającej producentów opakowań metalowych.
Uczestnicy posiedzenia zwiedzili ekspozycję „Konkurencyjna Polska”, oraz wzięli udział w seminarium „Przemysł i rynek
opakowań w Polsce”.
(Red)
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Problemy promocji, dorobek i oferta
rynkowa firmy PLAST SERVICE PACK –
tematem spotkania w Izbie
W dniu 21 maja br. wizytę w Polskiej Izbie Opakowań złożył pan Konrad Rumiński, założyciel i właściciel firmy PLAST
SERVICE PACK (Wólka Kosowska).
W trakcie spotkania z udziałem prezesa Izby, prof. Stanisława Tkaczyka, oraz dyr. Wacława Wasiaka, pan Konrad Rumiński
poinformował o działalności, dorobku i rynkowej ofercie firmy.
PLAST SERVICE PACK należy do grona firm innowacyjnych, a jej
wyroby (opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu chemicznego oraz żywności) posiadają wiele patentów oraz chronione są wzorami użytkowymi.
W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono promocji ofert
rynkowych firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań. Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania wzorów opakowań
stanowiących najnowszą rynkową ofertę firmy. Uzgodniono formy i warunki zaprezentowania firmy Pana Konrada na tegorocznych targach TAROPAK. Izba udzieli także pomocy w zorganizowaniu „dnia otwartego” w firmie PLAST SERVICE PACK.
W części poświęconej informacji o działalności Izby w roku
jej jubileuszu, wiele uwagi poświęcono organizacji II. Kongresu Przemysłu Opakowań. Wyrażając uznanie dla tej inicjatywy,
pan Konrad Rumiński, zadeklarował gotowość jego firmy do
roli Partnera Wspierającego Kongres.
Na uwagę zasługuje życiowa droga Pana Konrada do przemysłu opakowań. Jest bowiem absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych. Jego wrażliwość artysty na czynienie świata piękniejszym przywiodła go do świata opakowań. Powołując się na słowa ojca: „Synu, bądź wszechstronny, masz projektować wszystko
co cię otacza” – pokochał świat opakowań.
Obecnie, jako właściciel i prezes, stoi na czele firmy zaliczanej
do europejskiej czołówki wytwórców wiader, wiaderek i pojemników formowanych wtryskowo, głównie z polipropylenu, przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych, chemicznych
i budowlanych. Jego fabryka istnieje od 1992 roku i sukcesywnie
realizuje ekspansję na światowe rynki. Od 1996 roku firma PLAST
SERVICE PACK jest członkiem Polskiej Izby Opakowań.
Osiągnięcia firmy będące rezultatem ciągłego doskonalenia
produkowanych opakowań, powodują, iż PLAST SERVICE PACK

Od lewej: prof. S. Tkaczyk, Konrad Rumiński, Wacław Wasiak
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na polskim rynku opakowań, oraz w branży opakowań, zajmuje czołowe miejsce.
Zaś kandydatura Pana Konrada Rumińskiego została zgłoszona do tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”.
Spotkanie stanowiło okazję do wręczenia panu Konradowi
dyplomu przyznanego przez Radę Izby w dowód uznania za
wkład jego firmy w rozwój przemysłu opakowań oraz wspieranie Polskiej Izby Opakowań.
(Red)


Z Polską Izbą Opakowań na targach
w Kiszyniowie i Moskwie
Na podstawie zawartych umów barterowych pomiędzy Polską
Izbą Opakowań a organizatorami targów i wystaw opakowaniowych w Kiszyniowie (Packaging. Depot, 20–23 maja) oraz w Moskwie (ROSUPACK, 17–20 czerwca) Izba dysponowała na tych targach stoiskami promocyjno informacyjnymi. W Kiszyniowie ze
stoiska skorzystała firma YANKO, zaś w Moskwie firma PAKMAR.


Spotkanie z Inventage
W dniu 11 czerwca odbyło się w siedzibie Izby spotkanie prezesa Izby, prof. Stanisława Tkaczyka, oraz dyrektora Wacława Wasiaka z panią Agnieszką Szczutowską, dyrektorem regionalnym
firmy Inventage Polska.
Omawiano możliwości i warunki obsługi konsultingowej firm
zrzeszonych w Izbie w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania firm.

Witamy w gronie członków Izby
Miło nam poinformować, iż z dniem 22 maja br. grono członków
Polskiej Izby Opakowań powiększyło się o firmę KANGUR
ELECTRONICS z siedzibą w Dębicy.
Firma ta funkcjonuje od stycznia 2012 roku – początkowo jako spółka cywilna, a od lipca 2013 roku wprowadzona została
aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma zajmuje się szeroko pojętymi urządzeniami elektronicznymi – od projektu do wdrożenia. Produkuje urządzenia
na bazie zdobytych doświadczeń i w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie rynku.
KANGUR Sp. z o. o. opracowała atramentową drukarkę przemysłową, która łączy w sobie innowacyjność i niskie koszty zakupu oraz eksploatacji. Drukarki JET1545 na ogólnodostępne
tanie kartridże atramentowe to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na wysokiej jakości seryjne znakowanie produktów
zmiennymi i stałymi treściami (np. data, godzina, numery seryjne, tekst). W przeciwieństwie do wielu zagranicznych produktów i drukarek strumieniowych drukarki tej firmy odznaczają się bardzo prostą eksploatacją i serwisem. Kompaktowa,
niewielka budowa pozwala na prostą instalację na dowolnej
linii produkcyjnej.
Mimo, iż drukarki JET1545 są stosunkowo nowym produktem na rynku, znalazły już szerokie grono zadowolonych odBiuletyn Opakowaniowy  Rok 19  Nr 3/2014

Od lewej: dyr. Agnieszka Szczutowska, prezes Izby, S. Tkaczyk oraz dyr.
W. Wasiak

Inventage Polska specjalizuje się w wyszukiwaniu oszczędności głównie w obszarach podatkowym, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów zakupowych.
Spośród najważniejszym wyznaczników działania Inventage
należy wymienić:
 skuteczność: nasze działania generują oszczędności i polepszają wynik finansowy;
 bezpieczeństwo: proponowane przez nas rozwiązania są
oparte wyłącznie na przepisach gwarantujących całkowite
bezpieczeństwo Klienta;
 doświadczenie: w naszym portfolio znajduje się blisko 400
firm;
 szybkość: proces analizy może dać efekty już po 2 tygodniach przy minimalnym zaangażowaniu po stronie Klienta.
Bardzo ważnym aspektem działalności tej firmy jest współpraca na zasadzie umowy sukcesu – oznacza to, że wynagrodzenie otrzymuje tylko w przypadku uzyskania oraz wdrożenia oszczędności.
Więcej informacji o ofercie Inventage Polska na stronie
www.inventage.pl. oraz www.inventage-optymalizacja.pl.

biorców. Drukarki przemysłowe JET1545 mogą mieć zastosowania na wielu różnych powierzchniach i mogą być stosowane
w każdej dziedzinie przemysłu.
Przed zakupem urządzeń firma daje możliwość bezpłatnego
ich przetestowania, by każdy mógł się przekonać, ile realnych
korzyści przyniesie ta inwestycja i cieszyć się trwałym, czytelnym znakowaniem.
Ze swojej strony KANGUR ELECTRONICS gwarantuje: doświadczenie poparte licznymi sukcesami, pełnię zaangażowania wynikającą z pasji do technologii, pełne wsparcie i profesjonalne doradztwo, najwyższą polską jakość, oszczędność czasu
i minimalizację kosztów, całkowite zadowolenie
Właścicielami Spółki są Dariusz Gurga i Mariusz Kania
Dane kontaktowe:
KANGUR Sp. z o.o.
ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica
biuro@kangurelektronika.pl
ikurcz@kangurelektronika.pl
tel. 690 947 469
www.kangurelektronika.pl
Ze swojej strony życzymy spółce KANGUR ELECTRONICS –
jej Kierownictwu i Pracownikom powodzenia w biznesie i satysfakcji z tytułu przynależności do Polskiej Izby Opakowań.
– Redakcja
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20 lat Polskiej
Izby Opakowań
w liczbach
W trakcie 20 lat działalności z Izbą „zetknęło się” około 350 firm jako jej członkowie.
Do dnia dzisiejszego wiernymi członkami
Izby pozostało 18 firm – członków założycieli. Tak duża rotacja jest wynikiem
przemian jakie miały miejsce w tym czasie
w polskiej gospodarce.


W tym okresie w pracach organów Izby
(Rada, Komisja Rewizyjna) brało czynny
udział 85 osób.


Wyróżniono 7 osób tytułami „Zasłużony dla
Przemysłu Opakowań” oraz 8 firm tytułem
„Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”.


16 członkom Izby nadano tytuły „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”


Izba była organizatorem 57 zagranicznych
misji gospodarczych, w których wzięło
udział ok. 650 przedsiębiorców z 350 firm
oraz aktywnym uczestnikiem 28 krajowych targów i wystaw opakowaniowych,
prezentując ofertę rynkową ponad 230
firm. Zaś sesje i seminaria promocyjne
zgromadziły ok. 1200 uczestników.


Izba była organizatorem ok. 170 różnego
rodzaju konferencji, warsztatów i seminariów, z których skorzystało ok. 4000 osób
z 220 firm.


W okresie 20 lat ukazało się 112 numerów
wydawanego przez Izbę Biuletynu Opakowaniowego. Ogółem do czytelników trafiło ok. 31,5 tys. egzemplarzy.


Spotkanie z prasą
w mateczniku
Polskiej Izby Opakowań
Dzień 21 maja 2014 roku był szczególnym dla kierownictwa i pracowników
COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań. Bowiem w tym dniu Instytut otworzył szeroko drzwi swoich laboratoriów
dla przedstawicieli prasy.
Spotkanie to, wpisane w program
przedsięwzięć uświetniających jubileusz
20-lecia Polskiej Izby Opakowań, stanowiło okazję do zaprezentowania historii i
działalności Izby. Trzeba bowiem pamiętać, iż 20 lat temu, z inicjatywy dyrektora
Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań (COBRO), p. Jana Lekszyckiego, w siedzibie Ośrodka, w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11, odbyło
się Założycielskie Zebranie Krajowej Izby
Opakowań. W tej samej sali, w której 12
kwietnia 1994 roku zebrali się przedstawiciele firm zainteresowanych utworzeniem
branżowej izby gospodarczej, dziennikarze mogli zapoznać się z historią i działalnością Polskiej Izby Opakowań.
Dodatkową okolicznością uzasadniającą organizację tego spotkania stanowi
fakt, iż dzisiejszy COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia działalności.
O zadaniach i działalności tej placówki
oraz jej roli w rozwoju polskiego przemy-

słu opakowań poinformował dyrektor,
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
pełniący funkcję prezesa Polskiej Izby
Opakowań. Zaś o Izbie, jej historii i działalności mówił dyrektor Izby Wacław Wasiak.
Po części informacyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili główne laboratoria badawcze Instytutu: Laboratorium Badań
Materiałów i Opakowań Jednostkowych
oraz Laboratorium Opakowań Transportowych. W obu tych laboratoriach zaprezentowano prowadzone badania.
Wspólny obiad stanowił dodatkową
okazję do wspominania pierwszych lat
działalności Izby i Instytutu. Spotkanie
zakończył pokaz filmów prezentujących
technologie produkcji opakowań.
W spotkaniu udział wzięło 23 dziennikarzy reprezentujących centralne i regionalne czasopisma oraz gazety codzienne. Było to drugie już, po spotkaniu w
Fabryce Puszek w Skarbimierzu, spotkanie z cyklu „otwartych drzwi przemysłu
opakowań” z okazji jubileuszu XX-lecia
Polskiej Izby Opakowań. Kolejne z tej serii spotkań, odbędzie się w firmie Plast
Service Pack Konrad Rumiński.

Wydano 4 publikacje książkowe o łącznym
nakładzie 6,5 tys. egz.


Rada Izby odbyła 79 posiedzeń, w których
uczestniczyło 1050 osób.


W okresie 20 lat działalności Izby odbyły sie
ogółem 22 Walne Zgromadzenia Członków,
w tym 2 założycielskie i 1 nadzwyczajne,
w których uczestniczyło ok. 1100 osób.


Na łamach „Biuletynu Opakowaniowego”
zaprezentowano sylwetki 32 osób zasłużonych dla przemysłu opakowań na kolumnie „Sylwetki świata opakowań”.


W okresie 20 lat z inicjatywy Izby ukazało
się w prasie ok. 300 artykułów na temat
przemysłu i rynku opakowań oraz Polskiej
Izby Opakowań.


Izba była organizatorem 5 regionalnych
spotkań organizacji zrzeszających producentów opakowań w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.
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Uczestnicy spotkania w laboratorium opakowań transportowych
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(BK)

WARTO WIEDZIEĆ

„Zielona Polska”
Firma ETL Finance Sp. z o.o. zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców
z terenu całej Polski do wzięcia udziału
w projekcie „Zielona Polska”
Oferuje:
BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu identyfikacji i wdrażania rozwiązań optymalizujących zużycie energii
BEZPŁATNE DORADZTWO w zakresie
możliwości wdrożenia działań minimalizujących straty energii
Więcej informacji o projekcie na stronie www.projektzielonapolska.pl


Konferencja
„PACK TRENDS – Trendy
na rynku opakowań
kartonowych”
11 września 2014 r. w Warszawie odbędzie się pod patronatem Polskiej Izby
Opakowań, konferencja „PACK TRENDS –
Trendy na rynku opakowań kartonowych”. Spotkanie organizowane jest
w ramach Festiwalu Marketingu, Druku
& Opakowań, które odbędzie się w Centrum Expo XXI.Celem konferencji jest
propagowanie innowacyjnych trendów
dostępnych na rynku opakowań kartonowych oraz prezentacja najbardziej interesujących wdrożeń. Firmy zainteresowane prelekcją oraz promocją swoich ofert podczas konferencji proszone są o kontakt z organizatorem: redakcja@oohmagazine.pl
(red)


Festiwal Marketingu,
Druku & Opakowań
Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań odbędzie się w Warszawskim Centrum EXPO XXI, od 10 do 11 września
2014. W tym roku do wystawców branży
reklamowej i poligrafii reklamowej dołączył sektor opakowaniowy. Edycja 2013
przyciągnęła ponad 130 wystawców
i 3 tys. zwiedzających.

Festiwal to unikalne połączenie formuły ekspozycji targowej, szkoleń, pokazów
i konferencji. Wśród wystawców co roku
znajdują cię czołowe firmy z szeroko pojętego rynku produkcji reklamowej: od
importerów i producentów artykułów
promocyjnych, drukarń, producentów
POS, opakowań po dostawców mediów
i maszyn dla tego sektora.
Targom będą towarzyszyły wydarzenia specjalne. Konferencja Print&Win
2014 poświęcona technologii Web2Print oraz specjalnie dla branży opakowań – „PACK TRENDS – Trendy na rynku opakowań kartonowych”. Tradycyjnie
już zostaną przeprowadzone konkursy
o Złoty Medal Festiwalu – na najbardziej
innowacyjne produkty, maszyny i oprogramowanie.
Patronat nad wydarzeniem objęły Polska Izba Opakowań, Polska Izba Artykułów Promocyjnych, Polska Izba Druku,
Stowarzyszenie Polskich Producentów
Etykiet Samoprzylepnych i Polska Izba
Fleksografów.
Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest spółka OOH magazine. Więcej
na: www.festiwalopakowan.pl

łań, takich jak eko-projektowanie i eko-zbiórka.
Właśnie temu celowi służy nowy projekt dla Europy Środkowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz lokalnych partnerów projektu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu recyklingu zużytych
wyrobów wytwarzanych na bazie papieru oraz poprawa strategii zbiórki i jakości papieru do recyklingu, m.in. poprzez
zwiększenie świadomości społecznej
wszystkich zaangażowanych uczestników cyklu życia tego surowca: wydawców i drukarzy, projektantów, użytkowników opakowań i nabywców farb
drukarskich a także przetwórców i lokalnej administracji publicznej.
Projekt jest realizowany przez 10 partnerów z 5 krajów Europy Środkowej,
ze strony polskiej uczestniczy w nim
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań,
członek-założyciel Polskiej Izby Opakowań. W COBRO wykonywane będą badania cyklu życia (LCA) wyrobów papierowych.
Więcej informacji
o projekcie na stronie
internetowej projektu
http://www.ecopaperloop.eu





Zwiększenie
recyklingu papieru
celem projektu
ECO Paper Loop
W Europie Środkowej papier jest surowcem najczęściej poddawanym recyklingowi, jednak poziomy recyklingu tego
surowca są w poszczególnych krajach
bardzo zróżnicowane.
Wiele państw nadal deponuje ogromne ilości odpadów na składowiskach,
nie wykorzystując tym samym wartościowych surowców. Ze względu na fakt,
że recykling papieru odbywa się nie tylko
w kraju, w którym został on wytworzony, istnieje potrzeba poprawy na poziomie międzynarodowym jakości papieru
do recyklingu, poprzez podejmowanie
na szczeblu międzynarodowym dzia-
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Terminowość płatności
w branży opakowań
Według badań stanu płatności przeprowadzonych przez firmę Euler Hermes
Collections, w branży opakowań w terminie spłacanych jest 85 proc. należności. To o 10 proc. mniej niż w branży
RTV, ale o 10 proc. więcej aniżeli w branżach: materiałów budowlanych czy kosmetyków.
Średni czas oczekiwania na należności w branży opakowań wynosił 74
dni, wobec 101 w branży AGD i prawie 80
w branży materiałów budowlanych.
Najszybciej realizowane są należności
w branży artykułów spożywczych –
21 dni.
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Poprawa na polu etyki
biznesu w Polsce
Według raportu firmy doradczej EY,
praktyki korupcyjne w Polsce są rozpowszechnione w 14 proc., przy średnim
wskaźniku dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wynoszącym prawie 47%.
Wiara w powszechność łapówek w biznesie występuje w Grecji w 72 proc. kadry kierowniczej, co stanowi europejski
rekord. W Polsce u 14 proc., ustępujemy
Danii, Finlandii i Austrii (po 2 proc.) oraz
Szwajcarii, Holandii i Niemcom (6 proc.),
a także Francji (12 proc.).
To dobra pozycja Polski na regionalnym tle, co można tłumaczyć postępującymi sukcesami w walce z korupcją. Choć
podatność na nadużycia i korupcję wciąż
powinna nas niepokoić. Z cytowanych
badań można bowiem wyciągnąć wniosek, że niższy poziom postrzegania ko-

VIP Magazyn – specjalne wydanie
z okazji XX-lecia
Polskiej Izby Opakowań oraz
II Kongresu Przemysłu Opakowań
Redakcja magazynu „VIP Magazyn” zamierza wydać specjalny numer (październik) poświęcony problematyce opakowań (przemysł i rynek). W numerze tym
obok informacji o przemyśle i rynku
opakowań oraz działalności Polskiej Izby
Opakowań, w części komercyjnej przewidziano miejsce na zaprezentowanie firm
branży opakowań. Ich działalności, planów, sukcesów i oferty rynkowej.
Firmy zainteresowane tą formą promocji
proszone są o kontakt z redaktorem wydania – panią Jovitą Arens (j.arens@maxmedia.org.pl, tel. 696 050 731; 515 103 700)
Odbiorcami magazynu „VIP Magazyn”
są menadżerowie, kadra zarządzająca
firmami, przedstawiciele instytucji działających w obszarze biznesu, przedstawiciele izb gospodarczych, ministerstw,
ambasad oraz instytucji pozarządowych
związanych z gospodarką.
(red.)
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rupcji w biznesie wynika ze zwiększonej
skuteczności ścigania, nie zaś ze zmiany
zachowań.


Misja
na Międzynarodowe
Targi Opakowań
EMBALLAGE

(Paryż 17-20 listopada 2014)
Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi Polska Izba Opakowań wspólnie
z Międzynarodowymi Targami Francuskimi organizuje w dniach 17-20 listopada wyjazdową misję na Targi Opakowań EMBALLAGE w Paryżu.
Ramowy program:
17 listopada – wylot z Warszawy, zakwaterowanie.

18 – 19 listopada – zwiedzanie targów,
spotkania biznesowe.
20 listopada – wylot z Paryża do Warszawy.
Koszt uczestnictwa w misji obejmujący
koszty: przelotu, transferów lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowania w pokojach
jednoosobowych, śniadania, rejestracji
i wstępu na targi wyniesie ok. 2600 zł
(netto). Jest możliwość uzupełnienia programu o przedsięwzięcia kulturalno-turystyczne (np. wieczorny rejs po Sekwanie). Dodatkowa opłata ok. 300 zł.
Zainteresowanych udziałem w misji
prosimy o przysyłanie zgłoszeń przed
30 lipca br. na adres: boiro@pio.org.pl
na formularzu, który jest do pobrania
na stronie www.pio.org.pl w zakładce
„Aktualności”.
Po otrzymaniu zgłoszeń uwzględniając liczbę uczestników będzie podjęta
decyzja odnośnie organizacji misji, ustalony szczegółowy program oraz koszty.

Polska Izba Opakowań
na targach TAROPAK 2014
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Polska Izba Opakowań
będzie organizatorem zbiorowej ekspozycji firm zrzeszonych w Izbie. Na stoisku
nr 3 w pawilonie 2, na firmowych stoiskach swoje oferty zaprezentują: ART
BOX; PAKMAR; EUROPAL; FPS Polska;
KLAR GLASS; COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, laboratoria badawcze
J. S. HAMILTON i COBICO.
Na stoisku inicjatywy badawczej CORNET zaprezentowane będą projekty badawcze SoLaPack i SelectPerm.

Salon Promocji będzie miejscem prezentacji firm i ich ofert w ramach specjalnych
sesji promocyjno-informacyjnych.



Wiodącym przedsięwzięciem organizowanym przez Izbę będzie II Kongres Przemysłu Opakowań (1 października, sale
Centrum Kongresowego – pawilon 15).

W Salonie Promocji Izby (stoisko nr 35
w pawilonie 2), zaprezentowane będą
opakowania i projekty opakowaniowe
nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar i Student PakStar, a także oferty i materiały
promocyjne Partnerów Wspierających
II Kongres Przemysłu Opakowań.



W ramach Salonu Promocji funkcjonować będzie Witryna Literatury Firmowej,
„na której” wyłożone będą oferty i materiały informacyjno-promocyjne firm
zrzeszonych w Izbie.



Zainteresowanych skorzystaniem z organizowanych przez Izbę form promocji prosimy o kontakt z biurem Izby:
biuro@pio.org.pl; pani Beata Pyś-Skrońska tel. 22 651 83 94, 22 842 20 11 w 46.
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Warunki uczestnictwa
w II Kongresie
Przemysłu Opakowań
Jakie opłaty?
W przypadku zgłoszenia uczestnictwa
i wniesienia opłaty przed 31 lipca 2014 r.,
koszt uczestnictwa wynosi 400 zł + VAT
23% (ogółem 492,00 zł). Każda dodatkowa osoba z tej samej firmy wnosi opłatę
w wysokości 300 zł + VAT 23% (ogółem
369,00 zł).
Członkowie Polskiej Izby Opakowań
korzystają z 50% zniżki. Każda osoba
reprezentująca firmę zrzeszoną w Izbie
wnosi opłatę w wysokości 200,00 zł netto (246,00 brutto).
Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo
po 31 lipca 2014 wnoszą opłatę w wysokości 480 zł (netto) od osoby. Każda dodatkowa osoba z tej samej firmy wnosi
opłatę w wysokości 320 zł netto. Warunki
uczestnictwa dla członków Polskiej Izby
Opakowań nie ulegają zmianie po 31 lipca. Termin zgłoszeń uczestnictwa w kongresie upływa w dniu 31 sierpnia 2014 r.
Co w zamian?
• Możliwość osobistego udziału w debacie o kierunkach i warunkach rozwoju opakowań
• Pozyskanie wiedzy o czynnikach determinujących rozwój opakowań
• Wymiana doświadczeń i nawiązanie
nowych kontaktów z producentami
i użytkownikami opakowań
Ponadto uczestnicy Kongresu otrzymają:
• Książkowe wydanie kongresowych referatów
• Swoistą biblię opakowaniową jaką
stanowi książka angielskich autorów
„Technika pakowania. Podstawy. Materiały. Procesy wytwarzania” (obj. ok.
740 str., cena rynkowa 99 zł) – 1 egz.
na firmę
• Karnet upoważniający do bezpłatnego,
wielokrotnego wstępu na targi TAROPAK i POLAGRA FOOD w okresie trwania targów (28.09 – 2.10.2014)
oraz wezmą udział w Kongresowej Gali.
Uczestnicy Kongresu mają zapewniony lunch oraz wieczorny posiłek. Zaś
w trakcie Kongresowej Gali przy lampce wina i muzyce mogą nawiązać nowe
kontakty i wymienić doświadczenia.
Komitet organizacyjny

Zaproszenie do udziału w międzynarodowych
targach i wystawach opakowań
19 Międzynarodowe Targi Żywności,
Napojów oraz Przetwarzania
i Pakowania Żywności Riga Food,
(04–07 września 2014, Ryga – Łotwa
Polska Izba Opakowań zamierza zorganizować misję biznesowo-promocyjną na
wymienione w tytule targi Riga Food.
Uczestnicy misji mieć będą do dyspozycji stoisko, na którym w ramach przydzielonej powierzchni będą mogli zaprezentować swoje oferty. Koszt uczestnictwa
w misji ok. 3500 zł w przypadku przelotu samolotem. Jest rozważany wariant podróży
autokarem. O tym zadecydują uczestnicy.
W tej cenie przewidujemy: koszty transportu, zakwaterowania (4 doby), cena stoiska,
informacja o firmie w katalogu wystawy,
koszty wstępu, ubezpieczenie.
Realizację tego przedsięwzięcia uzależniamy od liczby uczestników
Firmy zainteresowane uczestnictwem
w misji proszone są o zgłaszanie uczestnictwa na adres: biuro@pio.org.pl do 31
lipca br.
Izba była organizatorem misji na targi RIGA FOOD w 2012 roku. Jej uczestnicy byli
zadowoleni z udziału. Warto bowiem wiedzieć, że targi RIGA FOOD to największa
impreza sektora spożywczego na terenie
krajów nadbałtyckich. Tematyka targów
Riga Food to:
• Art. spożywcze (mięso, mleko, ryby, pieczywo, słodycze, mrożonki i in.),
• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe),
• Opakowania, etykiety, znakowanie,
• Urządzenia i surowce do pakowania,
• Automatyka w przemyśle spożywczym,
• Inne
Targi podzielone są na salony tematyczne. Salon tematyczny Riga Food Printing
and Packing Tech obejmuje przemysł
opakowań, surowce, materiały, opakowania; etykiety, oznakowania, kody, nadruki.

Organizator targów gotów jest udzielić
firmom zrzeszonym w Izbie, zainteresowanym własnym stoiskiem wystawowym,
znaczącej zniżki (15-20%).
Zachęcając do udziału, czekamy na zgłoszenia.


Wystawa:
forum „Opakowania i Magazyn”
9–12 września 2014, Mińsk (Białoruś)
Podobnie jak w przypadku targów RIGA
FOOD, Izba zamierza zorganizować Misję
na wydarzenie pod nazwą Forum „Opakowania i Magazyn”, na które składają się
4 projekty wystawowe: Świat Opakowań,
Nowoczesna etykieta, Polimery i szkło
w opakowaniach, Magazyn i technologie magazynowania. Przedsięwzięcie to
organizowane jest w dniach 9–12 września
przez Narodowe Centrum Wystawowe BELEXPO we współpracy z Korporacją Wystawową EXPOFORUM.
Również w Mińsku Izba dysponować
będzie własnym stoiskiem promocyjno-informacyjnym do wykorzystania przez
uczestników Misji.
Koszt uczestnictwa w Misji, wliczając
transport, zakwaterowanie, opłaty wizowe, ofertę w katalogu, ubezpieczenie,
opłaty rejestracyjne wyniesie ok. 3500 zł.
Zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie udziału
przed 31 lipca br.
Izba corocznie organizowała tego rodzaju misje na wystawę Świat Opakowań (MIR
UPAKOVKI) organizowaną przez Korporację EXPOFORUM. Ich uczestnicy pozytywnie oceniali swój udział. Rynek białoruski
ma swoich zwolenników, co oznacza, że
można tam znaleźć rynkowych partnerów.
Biuro Izby

Książka
„Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania”
dostępna we wrześniu 2014 r.
Polskie tłumaczenie najnowszej edycji angielskiej książki Packaging technology. Fundamentals, materials and processes pod polskim tytułem: „Technika Opakowań. Podstawy, materiały,
procesy wytwarzania” będzie dostępnea we wrześniu 2014 r.
Najskuteczniejszym sposobem pozyskania tej publikacji jest skorzystanie z księgarni internetowej wydawcy (Wydawnictwo Naukowe PWN) pod adresem: http://ksiegarnia.pwn.
pl/. W przypadku chęci zakupu większej liczby egzemplarzy, prosimy o kontakt z Biurem
Reklamy i Sprzedaży B2B PWN (pani Agnieszka Borzęcka, e-mail: Agnieszka.borzecka@pwn.
com.pl tel.: 505 004 561).
Dodatkowo informujemy, iż tę swoistą biblię opakowaniową (ok. 740 str.) otrzymają bezpłatnie uczestnicy II Kongresu Przemysłu Opakowań w ramach kongresowych materiałów.
Zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie odsyłamy na str. 1 niniejszego Biuletynu oraz
do strony internetowej Polskiej Izby Opakowań (www.pio.org.pl).
(red.)
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