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Więcej o tym wydarzeniu w kolejnym wydaniu czasopisma

XXIV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL w Targach Kielce
Poprzednie edycje przedsięwzięcia, w sposób bardzo wyraźny pokazały, jak duże zainteresowanie na całym świecie wzbudza
przewodni temat wydarzenia. To 910 wystawców z 39 krajów – blisko 20 tys. zwiedzających.
Podczas targów eksperci zaprezentują najnowsze dane dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w Polsce,
i w Europie. Tradycyjnie nie zabraknie konferencji połączonych
z panelami dyskusyjnymi, seminariów, spotkań matchmakingowych i networkingowych oraz rozstrzygnięcia branżowych plebiscytów.
Fundacja PlasticsEurope Polska wspólnie z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych, w przeddzień rozpoczęcia wydarzenia zapraszają na konferencję z udziałem polskich
i międzynarodowych ekspertów, w trakcie której będzie można
zapoznać się z aktualnymi problemami polskich i europejskich
przetwórców tworzyw sztucznych takimi jak sprawy Single Use
Plastics, wizerunek tworzyw w społeczeństwie, Brexit czy realizacja VC „Plastics 2030”.
W trakcie wydarzenia, tradycyjnie odbędzie się konferencja
fundacji PlasticsEurope Polska, która ogłasza w Kielcach najświeższe dane branży dotyczące produkcji i zapotrzebowania na
tworzywa w Polsce i w Europie.
Konferencję „Opakowania dla recyklingu. Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce” przygotuje też Klaster Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu wraz z Akademią Recyklingu.

Swój finał na PLASTPOLU będzie miał także konkurs Omniplast,
którego organizatorem są Targi Kielce, a nad merytoryką czuwa
od początku portal branżowy Tworzywa.pl.
STREFA BIOTWORZYW
Nowością podczas targów będzie strefa BioTworzyw, gdzie
prezentowane będą m.in. wyroby biodegradowalne, kompostowalne, biopochodne, usługi konsultingowe, badawcze i certyfikacyjne, surowce, komponenty, dodatki dla przetwórstwa
biotworzyw. Specjalnie przygotowana przestrzeń dedykowana
jest surowcom i produktom oraz przetwórstwu i maszynom, recyklingowi, certyfikacji i badaniom materiałów biopochodnych,
biodegradowalnych i kompostowalnych. Strefie towarzyszyć będzie Forum BioTworzyw.
Na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL zapraszamy od 6 do 9 października
do Targów Kielce.

Źródło: www.targikielce.pl/plastpol

