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Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM
uczestniczyła
w
kolejnej
wideokonferencji
przedstawicieli
organizacji branżowych z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Futrzarski, Witold Choiński – Związek Polskie Mięso,
Wiesław
Różański
–
Unia
Producentów
i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Wiktor
Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Marian
Sikora – Federacja Branżowych Związków
Producentów Rolnych.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby
Mleka uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji
online przedstawicieli organizacji branżowych
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janem
Krzysztofem Ardanowskim.

iPIM.pl aplikacja do wymiany wiedzy

Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych
rozwiązań. Z uwagi na panującą pandemię,
dynamicznie zmienia się także sytuacja w rolnictwie.
Co zmieniło się w ubiegłym tygodniu? Jak organizacje
rolników i przetwórców widzą następne tygodnie?
Jakie zagrożenia przed nami?

Polska Izba Mleka uruchomiła aplikację do wymiany
informacji dla uczestników rynku mleka. Każdy
zainteresowany sprzedażą czy zakupem mleka
surowego, przerzutowego, śmietany, proszku czy
magazynów ma dziś taką możliwość za
pośrednictwem aplikacji udostępnionej na stronie
iPIM.pl

OBEJRZYJ WIDEOKONFERENCJĘ

Wystarczy wejść w zakładkę Aplikacja Ofertowa, by
złożyć swoją ofertę.

W rozmowie brali udział: Jan Krzysztof Ardanowski –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka
Maliszewska – Polska Izba Mleka, Jerzy Wierzbicki –
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego, Dariusz Goszczyński
– Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza,
Szczepan Wójcik – Związek Polski Przemysł

– Jest to nasza odpowiedz na potrzebę wymiany
informacji pomiędzy przetwórcami – mówi
AGNIESZKA MALISZEWSKA dyrektor Polskiej Izby
Mleka – Założyliśmy jakiś czas temu grupę na jednym
z komunikatorów, gdzie na bieżąco przekazuję
prezesom spółdzielni i zakładów aktualne informacje
dotyczące rynku mleka w Polsce, Europie i świecie. To
niezwykle ważne, by w tym momencie szybko
komunikować się i informować o niezwykle
dynamicznie zmieniającej się sytuacji i to narzędzie
doskonale się sprawdza.

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Przygotowaliśmy kolejne narzędzie do sprawnej
komunikacji i mam nadzieję, że firmy będą z niej
korzystały. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i
może z niej korzystać każdy zainteresowany
kupnem/sprzedażą/pomocą.

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju dla Firm i Pracowników prezentacja
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją pt. Tarcza
Finansowa PFR dla Firm i Pracowników.
100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich
przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej
Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Wydawca: Polska Izba Mleka

Szczegóły dostępne są również na stronie PIM:
http://izbamleka.pl/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-ipracownikow-prezentacja/

Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca
organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym profilem
działalności Polskiej Izby Mleka jest wspieranie oraz promocja
polskiej branży mleczarskiej w Polsce i za granicą.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.
Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl

