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Lokakuun 28. päivä pidetään italialaisten
kumppaneiden (UNISA ja Proplast) järjestämä
PackAlliance-hankkeen lopputapahtuma
Salernon yliopistossa, osoite: Via Giovanni
Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA).

PackAlliance-matkamme on kohta päättymässä ja
koska voimme erittäin ylpeänä esitellä
saavutuksiamme, PackAll-projektin kumppanit,
sidosryhmät ja useat osallistujat kokoontuvat
keskustelemaan pakkausten kiertotaloudesta ja
kestävyydestä, uudesta kehityksestä ja nykyisestä 

L O P P U T A P A H T U M A

PAKKAUSTEN KESTÄVYYS:  CHAINSIN METODOLOGIA 
JA TULEVAISUUDEN HYÖDYNTÄMISTOIMET

nykyisestä tutkimustilanteesta.
Tässä yhteydessä voidaan vielä luoda uusia mahdollisia
yhteistyömuotoja vahvojen kumppanuuksien rakentamiseksi
tulevia tutkimushaasteita ja koulutusta varten.

Tapahtuma pidetään hybridinä ja jos olet kiinnostunut
osallistumaan...

28. lokakuuta

Italialaisten hankekumppanien järjestämä online-työpaja,
"Missä menet, pakkaus? Sääntelystä kestäviin sovelluksiin”
järjestettiin 4.10.2022. Työpajassa keskusteltiin pakkausten
roolista kiertotaloudessa, kestävien pakkausratkaisujen ketjusta
ekologisesta suunnittelusta tuotantoon.
Tapahtumaan saatiin yli 80 osallistujaa ja laajaa
vuorovaikutusta teollisuuden asiantuntijoiden kanssa.
Työpajassa käsiteltiin ei näkökulmista esimerkiksi trendejä ja
määräyksiä, sovelluksia eri sektoreilla, pakkausten loppukäyttöä
ja markkinoiden tarpeita.

Tässä yhteydessä esiteltiin myös PackAlliance-hankkeen aikana kehitetyn koulutuskokonaisuuden ja CHAINs-moduulin tuloksena
muodostunut, Salernon yliopiston ja Proplastin yhdessä järjestämä koulutus, Master in Packaging "Sustainable Materials and
Technologies for polymeric and cellulosic PACKaging". Koulutus alkaa ensi vuonna ja kuvastaa osaltaan PackAlliance-hankkeen
tulosten hyödynnettävyyttä.
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KILPAILUETUA YRITYKSELLE:

kuluttaja osana pakkausten

kiertotaloutta

KANSAINVÄLINEN KONGRESSI API – ADVANCES IN THE PACKAGING INDUSTRY

“SUSTAINABILITY: PRODUCTS AND PROCESSES”

Neljäs kansainvälinen kongressi API – Advances
in the Packaging Industry “Sustainability:
Products and Processes” järjestetään
Napolissa 24. ja 25. marraskuuta 2022.
Kongressin järjestävät Giflex – Gruppo Imballaggio
Flessibile (Flexible Packaging Group), Italian
kansallinen elintarvike-, lääke-, kemian- ja muiden
teollisuudenalojen joustopakkausten valmistajien
liitto ja CRdC Tecnologie Scarl (Centro Regionale
di Competenza), konsortio, joka keskittyy
tutkimuksen ja teknologioiden siirtoon, ja jonka
jäseniin kuuluu useita Campanian alueen
akateemisia toimijoita, kuten Napolin yliopisto
"Federico II". 

Tapahtumassa keskitytään joustopakkausten tekniseen kehitykseen ja tieteellisiin saavutuksiin eri teollisuudenaloilla, mukaan lukien
elintarvike-, lääke-, ja kemianteollisuus. Kongressipäivät jakautuvat pääasiassa kahteen temaattiseen osioon, tuotteisiin ja
prosesseihin.
Proplast on yhdessä muiden yritysten ja akateemisten tutkimusorganisaatioiden kanssa osa tapahtuman tieteellistä toimikuntaa.
Proplast on erittäin ylpeä tilaisuudesta esitellä PackAlliance-projektin tuloksia tämän tärkeän tapahtuman posterisessiossa sekä
edistää jatko-opiskeluohjelmaa sekä PackAlliance Hubeja muovialan yritysten, korkeakoulujen, tutkimuskeskusten,
viranomaisten/päättäjien ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Lisätietoja
Katso 

PackAlliance-video
Seuraa
meitä

WARSZTATY W FINLANDI I  

PackAlliance- ja RUOKO-hankkeiden yhteinen seminaari ja työpaja Kilpailuetua yritykselle:
kuluttaja osana pakkausten kiertotaloutta pidetiin lokakuun neljäntenä päivänä TAMKissa. 
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http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
mailto://info@packall.eu

