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Targi Packaging Innovations
– odpakuj najlepsze pomysły
Kilkanaście godzin warsztatów i prezentacji, dwie konferencje, wystawa
unikatowych puszek WOŚP z ostatnich 22 lat, czy innowacyjne rozwiązania tj. druk światła. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dniach 1-2 kwietnia 2020 roku w EXPO XXI Warszawa, są przykładem na to, jak dynamicznie zmienia się branża targowa.
Targi Packaging Innovations od pierwszej edycji wyróżniały się bogatym programem towarzyszącym. Przez dwa dni
w dwóch strefach workShops organizowane są spotkania z cenionymi specjalistami z branży, którzy poruszają najbardziej
aktualne tematy. Największym zainteresowaniem cieszą się
case studies z konkretnymi rozwiązaniami. Wśród prowadzących spotkamy m.in. Konrada Nowakowskiego z Polskiej Izby
Odzysku i Recyklingu Opakowań, Roberta Sieńko z firmy 3m
projekt Sp. j., czy Krzysztofa Hornickiego z firmy Interseroh.
Kilkanaście godzin warsztatów z ekspertami to nie wszystko.
Podczas Packaging Innovations odbędą się aż dwie konferencje.
Pierwszego dnia firma Etigraf Etykiety.pl zaprasza na LabelInnovations – spotkanie z ekspertami, które otwiera nowe perspektywy w świecie etykiet i opakowań. Drugiego dnia będzie można

uczestniczyć w konferencji Packaging [R]evolutions organizowanej przez firmą Aniflex oraz Targi w Krakowie. Wśród
omawianych tematów pojawią się te związane z najnowszymi osiągnięciami z zakresu projektowania i produkcji „ekologicznych” etykiet i opakowań. Podczas jednej z prezentacji
zostanie przedstawione innowacyjne rozwiązanie niemieckiej
firmy Inuru, która na opakowaniach i etykietach drukuje…
światło.
W tym roku organizatorzy proponują nowy podział stref
tematycznych. Wszystko po to, aby jeszcze dokładniej skategoryzować ofertę wystawców i ułatwić zwiedzającym dotarcie
do poszukiwanych produktów. Podczas nadchodzącej edycji
do wyboru jest aż 10 stref: PACKAGING, COMPONENTS,
LABELLING, PRINT FINISHING, POS&DISPLAYS, LOGISPACK, SERVICES, MACHINES, ECO i LUXPACK. Szczegóły
dostępne są na stronie www.packaginginnovations.pl
Nie zabraknie niespodzianek. Przez dwa dni będzie można
obejrzeć wystawę kartonowych puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z ostatnich 22 lat. Część z nich to unikatowe
egzemplarze.
Wszystkich zainteresowanych produkcją, dystrybucją,
zakupem, designem, projektowaniem opakowań zapraszamy
do odwiedzenia Targów Packaging Innovations. To okazja do
nawiązania cennych, bezpośrednich kontaktów oraz poznania
najlepszych praktyk i pomysłów specjalistów z branży.
Rejestracja online umożliwia bezpłatny wstęp dla klientów
biznesowych www.packaginginnovations.pl
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W ramach konferencji i wydarzeń towarzyszących animowa23 stycznia 2020 roku w Paryżu organizatorzy targów SIAL Paris, najważniejnych przez uznanych międzynarodowych ekspertów organizatorzy
szego spotkania profesjonalistów z branży spożywczej z całego świata, zapotargów SIAL Paris proponują kluczowe tematy, które zaangażują
wiedzieli powrót imprezy do Centrum Wystawowego Paris Nord
Villepinte.
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PRZEMYSŁ SPOZYWCZY

rozwoju w segmencie przemysłu spożywczego.
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W ramach konferencji i wydarzeń towarzyszących animowanych przez uznanych
międzynarodowych ekspertów organizatorzy targów SIAL Paris proponują kluczowe tematy,

