
Уважаеми дами и господа,

Редакцията на списание „ХВП“ организира за единадесети път Националeн
конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак“ и съпътстваща Научно-практическа
конференция на тема: „Тенденции в опаковането на храни и напитки –
безопасност, качество, екология и нормативна уредба“, която ще се проведе на
24 октомври 2019г. в Дом на науката и техниката, ул. Г.С.Раковски №108, София.

На Конференцията ще бъдат поканени представители на отрасъл ХВП в
България, на държавни органи в сферата на хранителната промишленост,
предприятия за оползотворяване на отпадъци, специалисти в сферата на
опаковките, науката за храните и др. На форума ще се коментират
интересни за производителите на храни и напитки теми, и ще се представят
новости в областта на опаковъчните технологии, насочени към хранителната
и питейна индустрия.

Финалът на конкурса ще бъде по време на изложенията Интерфуд и
Дринк в Интер Експо Център, София (06.11. – 09.11. 2019г.).

Уважаеми дами и господа,
Предлагаме Ви да представите дейността на вашата фирма пред

професионалистите от отрасъла, в предпочитана от Вас форма, при следните
условия:

 Устна презентация до 15 минути пред аудиторията – 200,00 лв.
 Презентационна маса – 150,00 лв.
 Включване на рекламни материали в папките за участниците – 50,00 лв.

Цените са без ДДС!

Краен срок за заявки 10 октомври 2019г.

С уважение,
за екипа на „Приз Пак“
Петко  Делибеев,
гл. редактор на сп. ХВП

За контакти:
Виолета Георгиева – маркетинг и реклама

тел./ факс: 02/ 988 05 89; тел.: 02/ 987 64 82;
GSM: 088 464 69 19;

e-mail: info@fpim-bg.org; fpim_adv@abv.bg
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