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У травні зустрінемося
в Алушті
Зайдіть на сайт ІАЦ «Упаковка» і Клубу пакувальників www.upakjour.com.ua
та натисніть на банер «VII Научнопрактическая конференция «Упаковоч
ная индустрия», 21–24 мая 2013 г.,
пансионат «Магнолия», г. Алушта,
АР Крым». За допомогою кнопок
«Новости конференции», «Программа», «Условия участия», «Анкета»,
«Докладчики», «Реклама», «Место
проведения», «Участники», «Контакты» Ви можете перейти до відповідних розділів, і перед Вами відкриється
можливість отримати найбільш повну
та достовірну інформацію про конференцію. Упевнений, що після цього
Ви неодмінно заповните анкету учасника конференції та почнете готувати
доповідь для виступу на ній.
Як Ви одразу ж переконаєтеся, інформація на сайті постійно оновлюється.
Уже є перші учасники, доповідачі,
кожного дня з’являються новини про
конференцію. До речі, інформаційні
листи про конференцію із запрошенням узяти в ній участь направлені багатьом компаніям та особисто фахівцям як в Україні, так і за її межами.
Підготовка до конференції в Алушті
почалась заздалегідь, ще в листопаді
минулого року, коли зібрався програмний комітет конференції (керів
ник проф. Олександр Гавва). Метою
зустрічі було визначити основні напрями цьогорічної конференції, уточнити її цілі, тематику, регламент.
Учасники комітету — знані представники пакувальної індустрії — після гострих, відвертих дискусій зупинились
на тому, що, незважаючи на рецесію у
виробництві, економічну кризу, саме
час говорити про шляхи виходу з неї,
а це, на думку багатьох вітчизняних та
закордонних фахівців, інноваційний
розвиток країни, міста, підприємства,
продукції, упаковки.
Виходячи із цього і була сформована
мета конференції:
•• розглянути розвиток пакувальних
виробництв та впровадження в
них інноваційних технологій;
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••

•• обговорити шляхи ефективної
реалізації пакувальної продукції;
•• обмінятися досвідом та налагодити ділові контакти.
На засіданні були обговорені бажані
доповіді, які планувалося замовити
фахівцям пакувальної індустрії. Про
деякі з них можна довідатися на вищезгаданому сайті. Кожен з майбут
ніх учасників конференції може надіслати пропозиції щодо виступу, які
програмний комітет розгляне і вклю
чить до одного із засідань. На конференції планується провести пленарне
засідання «Пакувальний бізнес у суспільстві, яке змінюється», секційні
засідання «Шляхи економії матеріальних, енергетичних та фінансових
ресурсів у пакувальній індустрії», «Інформаційно-комунікаційні технології
у пакуванні — основа успішної реалізації продукції», круглий стіл «Упаковка — ключова складова успішних продажів продукції».
Є ще деякі переваги в тому, щоб пакувальники зібралися на конференції в
Алушті. Справа в тому, що конференція ось уже в сьомий раз відбудеться

в дивовижному парку мальовничого
куточку східної частини Алушти, у
якому на площі 3 га розмістився готель-пансіонат «Магнолія». Це чудо
творне місце надихає на плідне професійне спілкування, жваві, відверті
дискусії, зустрічі із старими партнерами-друзями, налагодження нових
контактів. До всього цього спонукає
творча атмосфера, яку створює команда організаторів конференції, обслуговуючий персонал готелю. Про
його можливості можна дізнатися,
натиснувши на кнопку «Место проведения» на сайті www.upakjour.com.ua
І ще, як завжди, учасники конференції отримають численні матеріали
конференції, рекламні проспекти, ба
гато часу для плідного спілкування.
Крім того, організатори підготували
цікаву програму дружньої вечері, надаючи учасникам конференції можливість відпочити та покращити свій
настрій.
Отже, чекаємо Вас 21–24 травня
2013 р. в Алушті.
Валерій Кривошей, к.х.н.,
голова оргкомітету конференції

