
 

 

AGENDA, aktualizacja na 1.03.2021 

 poniedziałek, 19 kwietnia 2021 

9.00 Rozpoczęcie Warsztatów 

9.00 – 9.30 Wykład wprowadzający: Rynek napojów w Polsce: wyzwania, szanse i 
zagrożenia, GFK Polonia 
 

9.30 – 11.00 Panel 1. Wyzwania techniczne i technologiczne. Bezpieczeństwo i higiena 
pracy 
- referaty w trakcie ustaleń 

11.00 – 11.30 przerwa 

11.30 – 12.30 Panel 2. Opakowania 
- Jak rynkowe trendy przekładają się na komunikację, design oraz wartości 
marek,  Jakub Śwircz, Brandy Design (20 min) 
- Wyzwania producentów opakowań w obliczu nowych wyzwań, przedstawiciel 
Rekopol (20 min) 
- dalsze referaty w trakcie ustaleń 

12.30 – 13.00 przerwa 

13.00 – 14.30 Debata: WYZWANIA RYNKOWE 
Konsekwencje wprowadzenia podatku cukrowego, nowe wyzwania 
producentów: rPET, reformulacja produktów, zmiany pokoleniowe a 
konsumpcja, zmiana struktury zakupów i oczekiwania handlu. 
 
Udział w debacie potwierdzili: Julian Pawlak - KUPS, Anna Gronostajska - Coca-
Cola HBC, Jakub Śwircz - Brandy Design, przedstawiciel GFk Polonia, 
przedstawiciel Rekopol. 

 Zakończenie pierwszego dnia Warsztatów 

 wtorek, 20 kwietnia 2021 

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Warsztatów 

9.00 – 9.40 Wykład wprowadzający: Surowiec do przetwórstwa: Podsumowanie sezonu 
2020/2021 oraz tegoroczne perspektywy w produkcji owoców i soków –  
dr Bożena Nosecka, IERiGŻ 

9.40 – 11.00 Panel 3. Nowe technologie jako odpowiedź na nowe wyzwania 
- Redukcja zużycia wody i plastiku, zamykanie obiegu opakowań, zmiany 
dotyczące nowych obszarów UX dla konsumenta jako nowe wyzwania, Jakub 
Śwircz, Brandy Design 
- referaty w trakcie ustaleń 

11.00 – 11.10 przerwa 

11.10 – 11.40  Panel 4. Prawo żywnościowe: zaciekła bitwa o rodzaj deklaracji na przodzie 
opakowania i jej możliwe konsekwencje dla branży sokowniczej i napojowej 

11.40 – 11.50 Przerwa 
 

11.50 – 13.00 Debata: WYZWANIA PRODUKCYJNE 
Jakość surowca do produkcji soków zagęszczonych,  wyzwania w produkcji NFC, 
covid i zagrożenia, produkcja soków a środowisko, sady przemysłowe w Polsce: 
realna alternatywa czy mrzonki, jakość soków a rynkowe oczekiwania. 
 
Udział w debacie potwierdzili: Piotr Podoba - Dӧhler,  Barbara Groele – KUPS. 
Reszta uczestników w trakcie potwierdzeń 

Ok. 13.00 Zakończenie Warsztatów 

 


