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KALENDARIUM KONFERENCJI 

Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją  
i Opakowań 
Łódź, 22 - 23 listopada 2018 r. 
 
Organizatorzy:  
Politechnika Łódzka, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, 
Polska Akademia Umiejętności 
 
Tematyka konferencji: 
Po mechanizacji (rewolucja pierwsza), elektryfikacji (rewo-
lucja druga) i cyfryzacji (rewolucja trzecia), przyszedł czas 
na integrację systemów i tworzenie sieci. Problematyka 
tzw. czwartej rewolucji przemysłowej – Industry 4.0 jest 
tematem bardzo aktualnym. Według takiego podejścia do 
przemysłu, jest urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki, w 
której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizyczny-
mi, tworzą cyfrowe kopie świata realnego i podejmują zde-
centralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie 
rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z 
ludźmi, Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfro-
wo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. 
Jaki ma to wpływ na branżę żywnościową? Czy bezpieczeń-
stwo żywności dzięki tej rewolucji zyska? 

Grupa docelowa konferencji, obejmuje wszystkich uczest-
ników łańcucha żywnościowego na różnych etapach jego 
przebiegu, co jest niezbędnym elementem do komplekso-
wej wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców z 
branży spożywczej z wiedzą przedstawicieli ośrodków 
naukowych, urzędowych i administracyjnych. 

XXVI Konferencja Naukowa Postęp Naukowo -Techniczny 
i Organizacyjny w Rolnictwie 
Zakopane, 4 – 8 luty, 2019 r. 
 
Organizatorzy:  
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej wraz z Komitetem 
Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i In-
formatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
 

Tematyka Konferencji 
 eksploatacja maszyn rolniczych, 
 organizacja i ekonomika inżynierii rolniczej, 
 zarządzanie inżynierią rolniczą, 
 suszarnictwo płodów rolnych, 
 problemy energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem 

energetyki odnawialnej, 
 automatyka i robotyzacja w rolnictwie, 
 ergonomia w konstrukcjach maszyn, 
 agrofizyka, 
 techniki informatyczne w badaniach rolniczych. 

XXI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
(d. Szkoła Letnia) 
Hotel Królewski w Janowie Lubelskim, 17-20 września 2019 r. 
 
Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spo-
żywczego „SPOMASZ”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicz-
nych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 
 
Tematyka Konferencji 
Konferencja naukowa poświęcona jest zagadnieniom związa-
nym z szeroko rozumianą inżynierią żywności. W szczególno-
ści dotyczy:  
 fizycznych i funkcjonalnych właściwości surowców i pro-

duktów spożywczych,  
 teorii jednostkowych operacji i procesów, 
 problemów konstrukcji zespołów roboczych maszyn i apa-

ratów, 
 zagadnień eksploatacji maszyn,  
 gospodarki energią,  
 automatyzacji,  
 techniki opakowań żywności,  
 systemów jakości i kontroli,  
 ochrony środowiska w przemyśle spożywczym. 

KALENDARIUM TARGÓW

INTERAGRO 2018  
Międzynarodowe Targi Rolnicze 
Ukraina – Kijów, 30 października – 2 listopada 2018  
 
WORLD FOOD; WORLD FOOD; TECH INGREDIENTS 2018  
Międzynarodowe Targi Żywności, Napojów i Technologii 
Kazachstan – Almaty, 31 października – 2 listopada 2018  
 
INDAGRA 2018 
Międzynarodowe Targi Rolnictwa 
Rumunia – Bukareszt, 31 października - 4 listopada  2018  
 
INDAGRA FOOD 2018 
Międzynarodowe Targi Spożywcze 
Rumunia – Bukareszt, 31 października - 4 listopada  2018  
 
 
 

INTERVITIS INTERFRUCTA 2018  
Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Wina, Soków i 
Napojów Alkoholowych oraz Uprawy i Przetwórstwa Owoców 
Niemcy – Stuttgart, 4 - 6 listopada 2018  
 
FOOD WEEK UZBEKISTAN 2018  
Międzynarodowe Targi Foodexpo, Foodtek, Packtek, Agritek 
Uzbekistan – Taszkient, 7 -9 listopada 2018  
 
BAF 2018  
Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów 
Litwa – Wilno, 8 - 10 listopada 2018  
 
RESTAURANT, HOTEL & CATERING EXPO 2018 
Międzynarodowe Forum Specjalistyczne 
Ukraina – Kijów, 13 - 15 listopada 2018  
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PETERFOOD 2018  
Międzynarodowe Targi Spożywcze 
Rosja - St. Petersburg, 13 - 15 listopada 2018  
 
EUROPACK EUROMANUT 2018  
Międzynarodowe Targi Opakowań 
Francja – Lion, 21- 23 listopada 2018  
 
EMBALLAGE 2018  
Międzynarodowe Targi Opakowań 
Francja – Paryż, 26 - 29 listopada 2018  

CENTRALNE TARGI ROLNICZE 2018 
Polska – Nadarzyn, 29 listopada - 01 grudnia 2018 
 
FOOD WEEK 2018  
Międzynarodowe Targi Żywności 
Korea Południowa – Seul, 28 listopada – 1 grudnia 2018 

 
Opracowała: Sylwia Mierzejewska 

 
 

Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2019 – zapowiedź 

W dniach 20-22 maja 2019 odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Pola-
gra Food w Poznaniu Targi Polagra Food to miejsce dialogu pomiędzy producentami i dystrybutorami żywności. 
Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Po pierwsze, jakość”. Ma ono podkreślać główne priory-
tety związane z organizacją poznańskich targów dla sektora spożywczego. Jednym z nich jest jakość relacji bizne-
sowych, które można nawiązać na targach. 

 
- Targi Polagra Food to wydarzenie o charakterze B2B 
skoncentrowane na budowaniu relacji handlowych na linii 
producenci żywności – odbiorcy biznesowi - kupcy z sieci 
handlowych oraz hurtownicy i detaliści z branży spożyw-
czej. Na tych grupach planujemy koncentrować nasze dzia-
łania marketingowe. Chcemy, by targi odwiedziły osoby 
zainteresowane rozwojem asortymentu i gotowe przystą-
pić do rozmów handlowych.  - zaznacza Edyta Bonin-
Kanikowska, dyrektor projektu.  

Organizatorzy targów wskazują także, że więcej uwagi 
poświęcą grupie z obszaru gastronomii – szefom kuchni, 
restauratorom, ponieważ wystawcy poprzedniej edycji 
targów wskazywali, że zależy im na popularyzacji produk-
tów również w sektorze kulinarnym, dla którego mają de-
dykowaną ofertę. Oczywiście, ogromnym walorem wyda-
rzenia, jakim są targi Polagra Food, jest obecność zagra-
nicznych kupców. Ten aspekt będzie rozwijany w kontek-
ście kolejnej edycji wydarzenia, ponieważ polscy produ-
cenci żywności poszukują nowych rynków, które pozwolą 
na wykorzystanie potencjału produkcyjnego, jakim dyspo-
nują. Niemniej jednak potrzebna jest platforma do rozmów, 
która pozwoli na skuteczną promocję produktów i budo-
wanie marki polskich firm zagranicą. 

- Pracując nad przyszłoroczną edycję Polagra Food bę-
dziemy niewątpliwie koncentrować się na międzynarodo-
wym profilu, zarówno wystawców, jak i zwiedzających.  
To ogromne wyzwanie, które wymaga sporego nakładu 
pracy od zespołu przygotowującego to wydarzenie, ale nie 
tylko. Targi biznesowe wyróżnia to, że kupcy, w tym ci zza 
granicy, planują swój udział w nich z dużym wyprzedze-
niem, a punktem zwrotnym w tej decyzji jest prezentowana 
przez nas lista branż czy firm, które wystąpią w roli wy-
stawcy. Dlatego już dziś zachęcam do udziału w kolejnej 

edycji Polagry Food, zaplanowanej na dni 20-22 maja 
2019. Wcześniejsze zgłoszenia pozwalają nam na bardziej 
precyzyjne dopasowanie grupy zwiedzających do oczeki-
wań wystawców, a także podjęcie odpowiednich działań 
promocyjnych dedykowanych poszczególnym wystawcom. 
– podsumowuje Edyta Bonin-Kanikowska.  

Warto tu podkreślić, że w 2018 roku ekspozycję targów 
Polagra Food odwiedzili m.in przedstawiciele branży spo-
żywczej z Tadżykistanu, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Kalinin-
gradu, Grecji, Rumunii, Azerbejdżanu oraz kupcy z firmy 
Bidfood - największej hurtowni żywności działającej na 
rynkach detalicznym i HoReCa w Czechach, a także przed-
stawiciele Evrotek - grupy skupiającej pod sobą 4 sieci 
detaliczne operujące na terenie Ukrainy. 

Hasło przyszłorocznej edycji targów nawiązuje również do 
takich aspektów jak jakość spotkań merytorycznych – pre-
lekcji, szkoleń dotyczących kluczowych dla branży zagadnień 
czy jakość obsługi. Podkreśla też jeszcze jeden ważny ele-
ment każdej jakim jest docenianie jakości żywności. Tu nie 
sposób nie wspomnieć o wyróżnieniu jakim jest Złoty Medal 
MTP przyznawany żywności o najwyższych standardach 
jakości, innowacyjnej i wybornym smaku, który wykorzy-
stywany jest przez laureatów w kampanii promocyjnej pro-
duktów, co można zaobserwować na półkach sklepowych. 

 
Więcej informacji: www.polagra-food.pl.  

 
 

Katarzyna Świderska  
tel. 691 033 850 

 e-mail: katarzyna.swiderska@mtp.pl 

 
 

http://www.polagra-food.pl/pl/?utm_source=NewsletterMedia&utm_medium=NewsletterMedia_17.04
mailto:katarzyna.swiderska@mtp.pl
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