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28 października odbędzie się ostatnie
wydarzenie projektu PackAlliance,
zorganizowane przez włoskich partnerów
(UNISA and Proplast. Miejsce wydarzenia -
Uniwersyt  Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 -
84084 Fisciano (SA). 
Nasza podróż z PackAlliance dobiega końca.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć,
dlatego w tym wydarzeniu wezmą udział
partnerzy projektu PackAll i kilku
interesariuszy.Uczestnicy spotkają się, aby
omówić zrównoważony rozwój opakowań dla
gospodarki 

W Y D A R Z E N I E  K O Ń C O W E

ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA:  METODOLOGIA 
CHAINS I  DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

cyrkulacyjnej, nowe trendy i aktualną sytuację badawczą.W
tym kontekście można zapoczątkować nową współpracę w
celu zbudowania silnych partnerstw dla przyszłych wyzwań
badawczych i kursów szkoleniowych.
Wydarzenie będzie miało formę mieszaną (stacjonarną oraz
on-line)
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczetnictwa….

28 Października

Dnia 4 października odbyły się 2022 r. włoskie warsztaty on-
line pt. „Dokąd zmierza opakowanie? Od regulacji do
zrównoważonych zastosowań”. Podczas warsztatów i
dyskutowano na temat roli opakowania w gospodarce o
obiegu zamkniętym, od badań eko-projektowania
zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych po produkcję.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczestników, którzy
nawiązali kontakt z ekspertami z branży. Dokonano przeglądu
wielu różnych zgadnień, takich jak na przykład trendy i
przepisy, zastosowania w różnych sektorach, odpowiednie
opakowania i zagadnienia związane z  rynkiem.

W tym kontekście oraz w wyniku kursu szkoleniowego i rozwoju CHAINs opracowanego w ramach projektu PackAlliance, włoski
zespół zaprezentował również Master in Packaging „Zrównoważone materiały i technologie dla opakowań polimerowych i
celulozowych”. Działanie zostało podjęte przez Uniwersytet Salerno i Proplast w wyniku działań eksploatacyjnych, z którymi
przyjdzie się zmierzyć w przyszłym roku.
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PRZEWAGA KONKURENCYJNA 

DLA FIRM: 

Poszukiwanie roli konsumenta 

INTERNATIONAL CONGRESS API – POSTĘPY W BRANŻY OPAKOWANIOWEJ

„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: PRODUKTY I PROCESY”

Czwarta edycja Międzynarodowego Kongresu
API – Postępy w Przemyśle Opakowań
„Sustainability: Products and Processes”, która
odbędzie się w Neapolu w dniach 24 i 25
listopada 2022 roku.
Organizatorami Kongresu są Giflex – Gruppo
Imballaggio Flessibile (Flexible Packaging Group),
ogólnokrajowe stowarzyszenie producentów
opakowań giętkich dla przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego, chemicznego i innych
zastosowań przemysłowych oraz CRdC Tecnologie
Scarl (Centro Regionale di Competenza),
konsorcjum na rzecz badań i transferu technologii,
którego członkami jest kilka instytucji akademickich
w regionie Kampania, takich jak Uniwersytet w
Neapolu „Federico II”. 

”Wydarzenie dotyczy postępów technicznych i naukowych opakowań giętkich dla różnych sektorów przemysłu, w tym
spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i wielu innych. Planowane dni Kongresu będą podzielone głównie na dwie sesje
tematyczne, związane z Produktami i Procesami.
Proplast wraz z innymi firmami i naukowymi organizacjami badawczymi będzie częścią komitetu naukowego wydarzenia. A
ponieważ jest to bardzo istotne i wartościowe wydarzenie, Proplast jest bardzo dumny z możliwości zaprezentowania wyników
projektu PackAlliance podczas sesji posterowej, aby promować Program Podyplomowy i PackAlliance Hubs wśród firm
związanych z tworzywami sztucznymi, uczelni, ośrodków badawczych, władz publicznych / decydentów i innych
zainteresowanych stron.

Po więcej
informacji

Obejrzyj film o
PackAlliance

Śledź nas na

WARSZTATY W FINLANDI I  

Dnia 4 października 2022 r. w godzinach 12:30-15:30 odbyło się wspólne seminarium oraz
warsztat PackAlliance i RUOKO Przewaga konkurencyjna dla firm: Poszukiwanie roli konsumenta
.Wydarzenie odbyło się w języku fińskim.

Napisz do
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http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
mailto://info@packall.eu

