
 

AGENDA (aktualizacja na 29 lipca) 

 

 21 września (wtorek) 2021 
15.00 – 17.00 Przyjazd uczestników, zabudowa stoisk, zakwaterowanie 
17.00 – 19.00 Jesienne Warsztaty Polskie Jabłko: jakość – zdrowie – natura. 

- Wpływ okresu produkcji i warunków składowania na trwałość koncentratu jabłkowego, 

Sławomir Malarczyk, dyrektor operacyjny Sokpol Koncentraty (30 min) 

- Polskie Jabłka – jakość i zdrowie, Paulina Kopeć, Unia Owocowa (15 min) 

- referaty w trakcie ustaleń 
19.00 – 02.00 Kolacja integracyjna 

 
 22 września (środa) 2021 
10.00 Uroczyste otwarcie obrad 
10.00 – 10.30 30 lat Sokpol na rynku – prezentacja Honorowego Gospodarza, Roman Sobczyk, właściciel 
10.30 – 12.00 Panel 1. Rynek i trendy produkcyjne 

- Sokpol, czyli produkcja w zgodzie ze światowymi trendami, Jerzy Urbański, Sokpol (10 min) 

- prezentacja sponsora generalnego: Ecolab (30 min) 

- Napoje w małych sklepach i supermarketach – trendy rynkowe po wprowadzeniu podatku 

cukrowego, Magdalena Wilgatek,  Centrum Monitorowania Rynku (30 min) 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 15.00 Panel 2.Technika i technologia  

- Nowoczesne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla produkcji spożywczej 

i napojów, Paweł Zieliński, Piotr Szmich, Veolia Water Technologies (20 min) 

- prezentacja specjalistyczna, Trepko (15 min) 

- prezentacja specjalistyczna, Optiflow (15 min) 

- prezentacje w trakcie ustaleń 
15.00 – 15.30 Przerwa na jabłko 
15.30 – 17.00 Panel 3. Surowce i składniki pomocnicze do produkcji 

- Nowa rzeczywistość – trendy i wyzwania w branży napojowej, Dorota Łuszczek, Vimax (15) 

- prezentacje w trakcie ustaleń 
17.00 – 17.30 Przerwa na jabłko 
17.30 – 18.30 Panel 4. Bezpieczeństwo produkcji i rynek 

- Aspartam – mity i fakty, Dorota Kręgiel, Politechnika Łódzka (30 min) 

- Systemy znakowania żywności – trendy i wyzwania. Etykiety soków i napojów, Monika 

Stoma, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (30 min) 

- Znaki towarowe i naruszenia praw w branży napojowej, Joanna Rafalska i Alicja Rytel, 

Patpol (15 min) 

- prezentacje w trakcie ustaleń 
18.30 – 19.30 Czas wolny 
19.30 – 2.00 GALA Polskiego Kongresu Napojowego  

W trakcie: 

- ogłoszenie wyników konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Rozlewniczym 

- ogłoszenie medalistów konkursów Smakuje Dzieciom oraz Good Drink 
 23 września (czwartek) 2021 
9.00 Wycieczka techniczna – Sokpol Koncentraty w Zagłobie (dojazd we własnym zakresie): 

Zagłoba 25, 24-313 Wilków. Zbiórka pod zakładem godz. 10.00 


