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Karton przyjazny naturze.Karton przyjazny naturze.
Prezentacja kampaniiPrezentacja kampanii
„Kartonove – ekologiczne i„Kartonove – ekologiczne i
stylowe”.stylowe”.

  

13 października 2017 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła się konferencja13 października 2017 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła się konferencja

"Kartonove – ekologiczne"Kartonove – ekologiczne

 i stylowe”.  Wydarzenie poświecono tematyce efektywności ekonomicznej i i stylowe”.  Wydarzenie poświecono tematyce efektywności ekonomicznej i

ekologicznej kartonu, wpisujące sięekologicznej kartonu, wpisujące się

w preferencje klientów i obowiązujące trendy.w preferencje klientów i obowiązujące trendy.

Projekt  ma na celu promowanie świadomego wyboru ekologicznychProjekt  ma na celu promowanie świadomego wyboru ekologicznych

opakowań, jako podejścia właściwegoopakowań, jako podejścia właściwego

 z punktu widzenia ochrony środowiska. z punktu widzenia ochrony środowiska.

Spotkanie otworzyli Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Polskiego Bractwa KawalerówSpotkanie otworzyli Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów

Gutenberga, Marek Roszak Sekretarz ECMA Polska oraz prof. dr hab. DariuszGutenberga, Marek Roszak Sekretarz ECMA Polska oraz prof. dr hab. Dariusz

Kuźmina. Podczas konferencji licznie zebrani goście wysłuchali prezentacji drKuźmina. Podczas konferencji licznie zebrani goście wysłuchali prezentacji dr

hab. Dariusza Tworzydło, która była podsumowaniem dotychczasowychhab. Dariusza Tworzydło, która była podsumowaniem dotychczasowych

działań podjętych w ramach kampanii i stanowiła główny punkt niniejszegodziałań podjętych w ramach kampanii i stanowiła główny punkt niniejszego

wydarzenia. Ponadto głos zabrali Adam Piechowicz - specjalista  PR, którywydarzenia. Ponadto głos zabrali Adam Piechowicz - specjalista  PR, który

opowiadał o regułach, jakie rządzą dobrą kampanią społeczną oraz Jarosławopowiadał o regułach, jakie rządzą dobrą kampanią społeczną oraz Jarosław

Pinkas - Sekretarz Stanu w KPRM, który mówił o działalności rządu w obszarzePinkas - Sekretarz Stanu w KPRM, który mówił o działalności rządu w obszarze

ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności. Panowie odnieśli się także doochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności. Panowie odnieśli się także do

kampanii "Kartonove – ekologiczne i stylowe" próbując nakreślić dodatkowe,kampanii "Kartonove – ekologiczne i stylowe" próbując nakreślić dodatkowe,

sugerowane kierunki działań.sugerowane kierunki działań.
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Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, którego uczestnikami byliWażnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, którego uczestnikami byli

prof. Izabella Łęcka, dr Maciej Sokołowski. Moderatorem panelu był prof. drprof. Izabella Łęcka, dr Maciej Sokołowski. Moderatorem panelu był prof. dr

hab. Dariusz Kuźmina, Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Bibliologiihab. Dariusz Kuźmina, Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Bibliologii

Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie panelu rozmawiano na tematUniwersytetu Warszawskiego. W czasie panelu rozmawiano na temat

krajowych i europejskich ram regulacyjnych w obszarze opakowań, a także okrajowych i europejskich ram regulacyjnych w obszarze opakowań, a także o

torbach foliowych i problemie ich utylizacjitorbach foliowych i problemie ich utylizacji
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