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Ukonstytuował się Zarząd Polskiej
Izby Mleka
W dniu 6 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze
posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka
IV kadencji, który został wybrany podczas Walnego
Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka
w dniu 30 czerwca 2020.
Zgodnie ze statutem PIM członkowie Zarządu
spośród siebie wybierają osoby pełniące funkcję
Prezesa, wiceprezesów, członków, skarbnika
i sekretarza.

Szkolenie online “Neuromarketing.
Jak zrozumieć zachowania i decyzje
zakupowe klientów”
Dzięki neuromarketingowi można zaprojektować
produkty i usługi, które odwołują się do
zakorzenionych
przekonań
i
wrażliwości
estetycznej każdego z nas. Neuromarketing
pomaga zrozumieć preferencje konsumentów, ich
decyzje i style poznawcze. Wpływa na wszystkie
aspekty marek, opakowań, produktów, reklamy
i wystroju sklepów. Zdobyta wiedza na szkoleniu
z pewnością pomoże podjąć efektywniejsze decyzje
biznesowe.
W związku z dużym zainteresowaniem, Polska Izba
Mleka w dniu 22.07.2020 organizuje kolejną
edycję szkolenia online pt. “Neuromarketing. Jak
zrozumieć zachowania i decyzje zakupowe
klientów”.
SZKOLENIE ONLINE – PROGRAM

Siedmioosobowe kolegium zadecydowało, że
przez najbliższe pięć lat funkcję Prezesa PIM
sprawował będzie Edward Bajko (SM Spomlek),
Wiceprezesami zostali Panowie Dariusz Sapiński
(SM Mlekovita) i Zbigniew Kalinowski (OSM
Piątnica), Członkami Zarządu Polskiej Izby Mleka
Grzegorz Gańko (OSM Sierpc) i Peter Knauer
(Hochland Polska Sp. z o.o.). Skarbnikiem Polskiej
Izby Mleka został Paweł Pasternak (SM Mlekpol),
zaś Sekretarzem Polskiej Izby Mleka Agnieszka
Maliszewska (Dyrektor Polskiej Izby Mleka).

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Chętnych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 15 lipca 2020 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Szkolenie jest sfinansowane z Funduszu
Promocji Mleka.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
W czwartym tygodniu czerwca 2020 r. na rynku
krajowym odnotowano dalszy wzrost cen zbytu
masła konfekcjonowanego, przy jednoczesnym
wyhamowaniu wzrostu cen masła w blokach.
W zakładach mleczarskich monitorowanych
w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach
22–28.06.2020 r. za masło w blokach średnio
w kraju uzyskiwano 13,02 zł/kg, nieznacznie (o
1 gr/kg) mniej niż tydzień wcześniej, ale o 7% więcej
niż przed miesiącem.

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali
przeciętnie 13,08 zł/kg, o 1% mniej niż przed
tygodniem i nieznacznie (o 0,4%) mniej niż miesiąc
wcześniej. Cena sera Gouda wyniosła 12,68 zł/kg i
była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu i o 4%
niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do
notowań sprzed roku ser Edamski był o 4%
droższy, podczas gdy ser Gouda – o 4% tańszy.

Wydawca: Polska Izba Mleka

Cena
zbytu
masła
konfekcjonowanego
ukształtowała się na poziomie 15,75 zł/kg (3,15 zł
za 200 gramową kostkę) i była o 1% wyższa niż
w poprzednim tygodniu oraz o 5% wyższa niż
miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań
sprzed roku masło w blokach było tańsze o 12%,
a masło konfekcjonowane – o 9%.
Za odtłuszczone mleko w proszku w czwartym
tygodniu czerwca 2020 r. płacono 8,86 zł/kg,
nieznacznie (o 0,4%) mniej niż w poprzednim
notowaniu, ale o 2% więcej niż miesiąc wcześniej.
Cena pełnego mleka w proszku wyniosła
11,61 zł/kg i była o 2% niższa niż w trzecim
tygodniu czerwca br. i o 3% niższa niż przed
miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku
OMP było o 5% droższe, a PMP – o 2% tańsze.

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.

