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Panie Prezesie, początek październi-
ka to na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich bardzo pracowity czas. 
W tym roku po raz pierwszy targi Ta-
ropak występują w bloku wraz z nową 
odsłoną targów poligraficznych 4 Print 
Week oraz targami dla przemysłu 
polimerów Polimertech, uzupełnione 
ofertą Polagry Tech i Polagry Gastro. 
Z czego wynika takie nagromadzenie 
imprez?
4 Print Week to nowy rozdział w długiej 
tradycji spotkań poligraficznych Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. 
Koncentrują się one na nowoczesnych 
technologiach, druku 3D, rozwiązaniach 
dla różnych sektorów przemysłu oraz 
technikach offsetowych. Mając na uwa-
dze fakt, iż współcześnie druk nie doty-
czy tylko papieru, oraz w odpowiedzi na 

Liderzy spotykają się  
na targach

O zbliżających się targach Taropak i 4 Print Week oraz towarzy-
szących im, ważnych dla branży poligraficznej wydarzeniach: 
kongresie Art of Color i IV Kongresie Przemysłu Opakowań, 
rozmawiamy z Przemysławem TRAWĄ, prezesem zarządu Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich.

oczekiwania branży, wydarzenie odbywa 
się razem z Międzynarodowymi Targami 
Techniki Pakowania i Etykietowania 
Taropak. Chcemy umożliwić spotkanie 
profesjonalistów przenikających się 
branż i stworzyć okazję do poznania 
szerokiej i pełnej oferty zarówno pro-
ducentów, jak i dystrybutorów. Poli-
mertech natomiast prezentuje branże 
surowców wykorzystywanych zarówno 
w przemyśle opakowaniowym, jak i po-
ligraficznym. Warto wspomnieć, jak 
istotne są opakowania dla przemysłu 
spożywczego, który reprezentowany 
będzie na Targach Polagra Tech i Po-
lagra Gastro.

Targom towarzyszą zwykle inne ważne 
wydarzenia – czego możemy się spo-
dziewać tym razem?

W istocie, konferencje i kongresy zaj-
mują ważne miejsce w targowym ka-
lendarzu. Chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa wydarzenia. Już 1 października 
odbędzie się drugi kongres branży po-
ligraficznej „Art of Color”. Zeszłoroczna, 
pierwsza edycja, cieszyła się dużym 
powodzeniem. W tym roku zamierzamy 
również poruszyć atrakcyjne dla przed-
siębiorców z rynku poligraficznego za-
gadnienia, jak chociażby przedstawienie 
różnych dziedzin przemysłu, w których 
można zastosować innowacyjne tech-
niki druku. Dzięki współpracy z izbami 
i stowarzyszeniami branżowymi, jak 
również największymi firmami na ryku 
możemy liczyć na owocne spotkanie.

Nie mniej ważnym wydarzeniem jest, 
organizowany przez Polską Izbą Opako-
wań, IV Kongres Przemysłu Opakowań. 
Należy podkreślić szczególną aktualność 
tematyki tegorocznego Kongresu – trans-
formacja przemysłu opakowań w kie-
runku gospodarki o obiegu zamkniętym 
(GOZ). Wszyscy wiemy o roli i znaczeniu 
oraz potrzebie wdrażania strategii GOZ. 
Należy dokonać zmiany zarówno w mode-
lu konsumpcji jak i w procesach wytwa-
rzania dóbr niezbędnych nam do życia. 
Warto pamiętać, iż wiele w działaniach 
na rzecz gospodarki opakowaniami może 
uczynić przemysł opakowań, projektu-
jąc i produkując opakowania łatwe do 
recyklingu, do wielokrotnego użycia lub 
z materiałów pochodzenia organicznego.

Bogata lista wystawców, nowe prze-
strzenie targowe, ciekawy program to-
warzyszący – wygląda na to, że jesien-
na synergia branż będzie owocna…
Bez wątpienia. Komplementarność 
oferty poznańskich targów, ich popu-
larność, jak również wieloletnia tradycja 
pozwalają użyć stwierdzenia: liderzy 
spotykają się na Targach w Poznaniu. 
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