«Пакувальна індустрія» набирає оберти

Організатори конференції (Клуб пакувальників та ІАЦ «Упаковка») запропонували її учасникам роботу в трьох секціях:
«Полімери в упаковці для продуктів харчування (інновації, бізнес-практика)», «Інноваційна упаковка з полімерів
у рамках ініціативи Save Food», «Технології та обладнання
для полімерної упаковки (екструзія, ламінація, друк, маркування, дозування, фасування, інспектування та пакування)» та дискусію на круглому столі на тему «Гармонізація
українського законодавства до європейських норм безпечності упаковки щодо харчової продукції».
Учасники конференції, а це – фахівці компаній, які виробляють гнучкі та жорсткі полімерні пакувальні матеріали, полімерну упаковку різних форм та конструкцій,
різноманітну харчову продукцію, для пакування якої використовують полімерну упаковку, заслухають доповіді
Ірини Мірошник («Укрпластик») «Гнучка упаковка – нові
можливості «Укрпластика», Тимура Усалєва (Dow) «Інновації Dow у секторі полімерів для плівок», Олександра
Волощука (PolyOne) «Спеціальні домішки, наповнювачі
та барвники в полімерних композиціях для покращення
споживчих властивостей упаковки», Сергія Нагорнюка
(«Флексорес») «Друкарські фарби – нові можливості для
полімерних плівок», Олександра Козлова (DuPont) «Інновації DuPont в упаковці для зменшення втрат харчової
продукції», Олександра Козика («Укрпластик») «Іннова-

ційні рішення для захисту м’якої упаковки від підробок»,
Володимира Слабого (УкрПЕК) «Відходи полімерної
упаковки як вторинної сировини в рамках законопроекту «Про упаковку та відходи упаковки», Ольги Склярової
(«Євросертифіка») «Сертифікація BRC IOP в Україні для
полімерної упаковки», Сергія Попова (Dow) «Інновації
Dow у секторі клеїв для ламінування плівок», Олександра Гавви (НУХТ) «Сучасні вимоги до полімерних плівок
для ефективної переробки на пакувальних машинах»,
Олександра Дишлевого (Dow) «Технічні рішення Dow для
флексографічного та глибокого друку». Щодо інших доповідей програми конференції програмний комітет веде
переговори з потенційними доповідачами.
Удесяте як генеральний спонсор конференцію підтримує
ПАТ «Укрпластик». Спонсорами виступають компанії
Dow, DuPont, Coca-Cola, Markets Consulting Group, «Крістал Гласс», «Деметра Одіс», «Базис», НУХТ. Генеральний
інформаційний спонсор – журнал «Упаковка». Інтернетпартнери – пошуковий портал www.packinfo.com.ua та
www.waste-eco.com.ua, інформаційні партнери – журнали «Технологии. Инновации», «Food UA», «М’ясний бізнес», «Хлібний та кондитерський бізнес», «Продукты &
ингредиенты», виставка World Food Ukraine.
Програмою конференції передбачена товариська вечеря,
яка присвячена 20-річчю виходу першого номера журналу
«Упаковка» та 10-річчю проведення першої конференції
«Пакувальна індустрія», яка відбулася в Алушті. Вечеря
відбудеться наприкінці першого робочого дня конференції, у програмі якої заплановано професійні зустрічі і
спогади старих і нових друзів та партнерів журналу «Упаковка», презентація і дегустація всесвітньовідомого віскі
Glenfiddich компанії Willam Grant & Sons та багато інших
сюрпризів і приємностей.
Чекаємо на вас 20–21 вересня 2016 р. у «Княжому Дворі»
на конференції «Пакувальна індустрія (полімерна упаковка для продуктів харчування)».
Організатори конференції
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Десята науково-практична конференція «Пакувальна
індустрія (полімерна упаковка для продуктів харчування)» відбудеться 20–21 вересня 2016 р. в готельно-ресторанному комплексі «Княжий двір», розташованому в
мальовничому місці селища Княжичі, що розкинулось у
10 км на північ від Києва. На сайті www.upakjour.com.ua
відкрита та працює в онлайн-режимі сторінка про конференцію, з якої можна дізнатися про новини заходу,
його програму, умови участі, місце проведення, учасників
та доповідачів, отримати анкету-заявку та розглянути
спонсорські пакети на його підтримку.
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