Szanowni Państwo,
w imieniu organizatora, współorganizatorów, partnerów, patronów oraz swoim własnym,
zapraszam do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej produkcji
opakowań — International Packaging Conference, która odbędzie
się w dniach 10-14 października 2018 roku we Lwowie. Spotkanie, będzie okazją
do wymiany doświadczeń pomiędzy szeroką rzeszą uczestników rynku produkcji opakowań.
Przedstawiane i dyskutowane będą tematy z obszaru ekonomii, technologii, logistyki, marketingu
oraz bezpieczeństwa i ekologii. Należne miejsce zajmą: druk flekso, offsetowy, cyfrowy, procesy
pre i post printu, problemy związane z kształceniem kadr. To wszystko na forum międzynarodowym,
w regionie najbardziej dynamicznego wzrostu.
Merytoryczna część projektu trwać będzie dwa dni. W pierwszym dniu konferencji, obrady
przebiegać będą w Premier Hotel Dnister. Drugiego dnia, uczestnicy będą goszczeni przez
Ukraińską Akademię Drukarstwa, kształcącą około 1300 studentów. Na terenie uczelni poza
wykładami, zorganizowane zostaną warsztaty i stoiska firm partnerskich. We wszystkich
wydarzeniach, wezmą udział studenci i wykładowcy.
Wierzę, że to unikalne wydarzenie, będzie okazją do integracji środowiska poligrafów
i producentów opakowań z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Region ten wykazuje
się dużym potencjałem, który w najbliższych latach przechodził będzie okres zasadniczego wzrostu.
W związku z tym, że inicjatorami projektu są Bractwa Gutenberga, podjęta została decyzja
o poświęceniu uwagi gości nie tylko sprawom zawodowym, ale również urokom Lwowa, bogactwu
zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki oraz kwestiom zachowania i ochrony wspólnego dorobku
kulturalno-historycznego.
W mieście wciąż zachowało się wiele pamiątek po naszych rodakach. Jeśli czytając ten fragment,
zaczynają Państwo nucić „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie…”,
nie będzie w tym nic dziwnego. Legendarny duet Szczepcio i Tońcio oraz słynne filmy
z dialogami o lwowskim akcencie, są na stałe obecne w polskiej kulturze. Zamiast żyć przeszłością,
lepiej przyjechać i samemu zwiedzić to fascynujące miasto.
Taki Lwów jest bardzo potrzebny dzisiejszej Europie, więc spotkajmy się tam, bo warto.
Wiedząc, że przyjemne chwile z upodobaniem dzielimy z najbliższymi, zapraszamy uczestników
wraz z osobami towarzyszącymi.
Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz
Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Organizator: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Współorganizatorzy: Ukraińskie Bractwo Kawalerów Gutenberga,
Portugalskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Tureckie Bractwo
Kawalerów Gutenberga, Lwowska Galeria Sztuki, Fundacja Zamek
Podhorecki, Polsko — Ukraińska Izba Gospodarcza, Klaster Poligrafów
Lwowskich, ECMA — European Carton Makers Associations, ECMA
Polska Związek Pracodawców, Przetwórców Kartonu i ich Dostawców,
Polska Izba Druku, Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet
Samoprzylepnych, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego,
Opłata wpisowa: 500 zł netto (1 uczestnik).
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Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej 500 zł netto.
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Koszt
noclegu w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem,
w dniach 10-14 października, w Premier Hotel Dnister wynosi 1530 PLN.
Brak dopłaty za pokój dwuosobowy!
Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej 700 PLN netto.
W miarę dostępności miejsc, przewidziano możliwość przejazdu
autokarem Organizatora na trasie Warszawa-Lwów-Warszawa. Koszt
przejazdu 250 zł (60€) netto od osoby.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem:
kancelaria@bractwogutenberga.pl do 29 września 2018.
Ilość miejsc ograniczona.

