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Uczestnicy o konferencji

Katarzyna Jaskulska (JAR Aromaty) i Jarosław Wiktorek
(Symrise): Będziemy dobrze wspominać wieczór integracyjny,
kiedy mogliśmy się poznać bliżej i wymienić doświadczenia z
pozostałymi uczestnikami warsztatów. Na pewno zapamiętamy
prezentacje z badaniami rynku oraz o trendach w
opakowaniach.

Aneta Kubiak i Karina Kłodawska (Kupiec): Warsztaty to
doskonała okazja, aby spotkać się z ludźmi z branży i wymienić
opinie. Bardzo się nam podobały wykłady o substancjach
barwiących i prezentacje aromatów. Jak zwykle integracja na
wysokim poziomie.

Marlena Kaluga oraz Agnieszka Skrok (ALG Pharma):
Zapamiętamy wykład o zmianach przepisów w zakresie
substancji dodatkowych w suplementach diety oraz prezentację
barwników. Ciekawa była również część warsztatów o tlenku
etylenu w otoczkach. Poza tym miła atmosfera i ciekawa
impreza.

Dorota Białczak (Polmlek): Warsztaty napojowe pokazały
aktualne trendy konsumenckie. Idziemy w kierunku żywności
funkcjonalnej. Dobrze było móc jak sobie radzą na rynku różne
branże przemysłu spożywczego. Bardzo podobał mi się wykład
pani Doroty Kręgiel o ashwagandzie i innych substancjach
dodatkowych wykorzystywanych w napojach.
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