Десята алуштинська у Княжичах

Трохи історії
Починаючи з 2007 р. у дев’яти
конференціях «Пакувальна індустрія» взяли участь 588 фахівців пакувальної справи з
90 компаній України та
інших країн. Вони заслухали та обговорили
180 доповідей відомих
вчених та виробничників, викладачів ВНЗ та
представників різних
пакувальних компаній.
А з собою повезли додому об’ємні збірки
матеріалів доповідей, які сьогодні
нараховують вже 1507 сторінок. А це
означає, що можна повернутися в
будь-який рік проведення конференції та згадати цікавинки з доповідей
про стан та перспективи розвитку пакувальної індустрії у світі, Європі та в
Україні, про тенденції розвитку ринку
різноманітних пакувальних матеріалів та упаковки, про інноваційні розробки технологій та обладнання для
виготовлення пакувальних матеріалів
і пакування різноманітної продукції. А ще про дизайн та поліграфічне
оформлення упаковки, про проблему
безпечності при пакуванні, відходи
використаної упаковки та інші питання і проблеми пакувальної індустрії.
А тепер повернемось у рік теперішній, щоб нагадати, про що буде йти
мова на 10-й науково-практичній
конференції «Пакувальна індустрія»,
назва якої «Полімерна упаковка для
харчової продукції» сама відповідає
на питання про тематику заходу.

Конференція 2016 р.
Програмний комітет конференції
«Пакувальна індустрія» вже почав
працювати і визначив пріоритетну тематику на цей рік, в основу розробки
якої покладені глобальні світові проб
леми: перехід на економічну модель
«сталого розвитку», з одного боку, та

зменшення втрат харчової продукції
за ініціативи SaveFood, з другого. Ці
проблеми наче не поєднані, але обидві визначають розвиток промисловості взагалі та пакувальної індустрії
зокрема в інтересах людини, суспільства та навколишнього середовища.
Виходячи з цих посилань та аналізу
нинішніх тенденцій розвитку пакування в напрямі забезпечення безпечності продукції, зберігання її споживчих властивостей, підвищення
зручності та інформативності упаковки, було вирішено зосередити увагу
на полімерній упаковці для харчової
продукції.
На конференції будуть розглянуті актуальні питання: про сучасний ринок
полімерної сировини, інноваційні
розробки полімерних матеріалів,
різноманітних домішок, праймерів,
клеїв, поліграфічних фарб, інших
основних і допоміжних матеріалів
та про сертифікацію до стандартів
BRC IOP. Особлива увага буде приділена питанням взаємодії пакувального матеріалу з упакованим продуктом та інноваційними рішеннями для
збереження споживчих властивостей
продукції і подовження термінів її
зберігання. І все це – за допомогою
новітніх розробок полімерних пакувальних матеріалів та конструкцій
нових видів упаковки.

На окремій секції будуть
розглянуті питання розробки і впровадження технологій та обладнання з
виробництва полімерних
плівок (екструзія, ламінація, соекструзія),
їх
поліграфічного
оформлення (цифровий, флексо- і глибокий друк) та пакування харчових продуктів
у полімерну упаковку.
Для виступу з доповідями запрошення
вже відправлено фахівцям компаній-лідерів світового та українського
ринків з виробництва пакувальних
матеріалів, упаковки та обладнання.
Серед них – компанії «Укрпластик»,
DuPont, Dow, Bosch, Windm ller &
H lscher, Festo, Mondi, Термо Пак,
PolyOne, Nordmeccanica, Hewlett
Packard, Evrika та інші.
Конференція «Пакувальна індустрія» 2016 р. буде надзвичайно корисна фахівцям компаній, які вироб
ляють гнучкі та жорсткі полімерні
пакувальні матеріали, полімерну упаковку різних форм та конструкцій, і
виробникам різноманітної харчової
продукції, для пакування якої використовують полімерну упаковку.
Організаторами конференції виступають Клуб пакувальників та Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка». Конференцію підтримують
ПАТ «Укрпластик» (генеральний
спонсор усіх 10 конференцій), компанії DuPont, Dow, ТОВ «Деметра
Одис», Coca-Cola, Markets Consulting
Group.
За підготовкою конференції, умовами участі в ній, її програмою, учасниками, які зареєструвалися, та доповідачами, які дали згоду виступити
на конференції, слідкуйте в режимі
онлайн на www.upakjour.com.ua.
Організатори конференції
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У 2016 р. науково-практична конференція «Пакувальна індустрія» відбудеться 20–21 вересня в готельно-ресторанному
комплексі «Княжий двір», розташованому в селищі Княжичі, у 10 км на північ від Києва. Це буде десята за рахунком, а отже
ювілейна конференція, яку постійні її учасники звикли називати алуштинською. Бо сім з дев’яти попередніх проходили саме
в Криму, в алуштинському пансіонаті «Магнолія». Напевно, ностальгія за морем, горами, дивовижним куточком кримського
півострова надихнула учасників щорічного зібрання пакувальників дати неофіційну назву конференції – алуштинська, щоб не
забути про її витоки та з надією повернутися туди в майбутньому.
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