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Serdecznie zapraszamy na stacjonarną przedsezonową Konferencję
organizowaną przez
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
pt. „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii”,
która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. w godz. 14:30-23:00
w Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie.
Po zakończeniu konferencji zapraszamy na kolację oraz rozmowy
kuluarowe.
Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami na
rynku produktów sokowniczych i wpływu SAR-COV2 na wybory
zakupowe konsumentów. Tradycyjnie uaktualnimy informacje nt.
rynku soków zagęszczonych i soków NFC w Polsce i na świecie.
Konferencja będzie również okazją do zapoznania się i
przedyskutowania bieżących i przyszłych obowiązków przedsiębiorców
nakładanych przez UE i Polskę. Natomiast panel dyskusyjny umożliwi
wymianę wszelkich bieżących przedsezonowych informacji i
zagadnień.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Ograniczona liczba miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względów obostrzeń epidemiologicznych konferencja odbędzie się z zachowaniem
wymogów sanitarnych.

14.00 – 14.30

Rejestracja
Otwarcie Konferencji – Julian Pawlak, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

14.30 – 15.00

Program 15.00 – 15.30
Konferencji
15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

 nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie: wdrażania strategii „Od pola do stołu”, Zielonego Ładu, gospodarki odpadami,
poprawy zdrowia społeczeństwa i informowania konsumenta.
 wyzwania branży sokowniczej w okresie pandemii

Trendy na rynku soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw – Szymon Modrasiewicz, GfK
Consumer Panels & Services





spożycie soków, nektarów, napojów z owoców i warzyw w Polsce i Europie
wpływ SARS COV-2 na decyzje zakupowe konsumentów produktów sokowniczych
wpływ pandemii na rynek produktów sokowniczych oraz szanse i kierunki rozwoju
główne kanały sprzedaży produktów sokowniczych w okresie pandemii

Rynek soków zagęszczonych i soków NFC w Polsce i na świecie – dr hab. Bożena Nosecka,
prof. IERiG, Anna Bugała, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB





rynek zagęszczonych soków jabłkowych i owoców kolorowych
produkcja soków w ostatnich sezonach
rozdysponowanie owoców w ostatnich sezonach zbioru
import i eksport soków

Przerwa sokowa
Opakowania i odpady opakowaniowe - obecne i przyszłe obowiązki producenta – Jakub
Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

16.30 – 17.00







opakowania i odpady opakowaniowe w świetle nowego planu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)
działania UE w zakresie zmniejszenia ilości odpadów, a branża sokownicza
podniesienie poziomów recyklingu jako jeden z celów GOZ
polskie rozwiązania spełnienia unijnych przepisów
system depozytowo-kaucyjny i ROP– ostatnie propozycje Ministerstwa Klimatu i Środowiska

17.00 – 17.15

Wpływ Firmy Flottweg na rozwój branży w ostatnich 20 latach – Daniel Olszewski, Flottweg
Polska Sp. z o.o.

17.15 – 17.30

Wystąpienie sponsorów

17.30– 19.30

19.30 – 23.00

PANEL DYSKUSYJNY: Wyzwania rynku soków NFC i soków zagęszczonych
Prezentacja wprowadzająca: Rynek owoców do przetwórstwa - Piotr Podoba, Döhler
Sp. z o.o.





wstępne szacunki zbiorów owoców
zaplecze surowcowe i jego stabilizacja
inicjatywa „Sady sokowe”
nowe wyzwania w kontekście zmieniającego się rynku

Kolacja

Koszt uczestnictwa w Konferencji:
Członkowie KUPS: 490 PLN + 23 % VAT
Nie członkowie KUPS: 850 PLN + 23 % VAT

Rejestracja pod linkiem:

https://forms.gle/2Z9HzRXUGjkyFSeZ8

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc lub do 15 czerwca 2021 roku.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji po dniu 8 czerwca 2021 roku, opłata nie będzie zwracana.

Kontakt:
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
www.kups.org.pl
tel. 504 180 877
email: biuro@kups.org.pl

