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Zaproszenie na szkolenie online
pt. "Sztuka wprowadzania nowego
produktu na rynek" sfinansowane
z Funduszu Promocji Mleka

Nabór wniosków - od 9 do 30
września 2020 r. - pomoc dla
rolników w związku z COVID-19
w ramach PROW 2014-2020

Wprowadzanie nowego produktu na rynek to
nieodzowna forma rozwoju firmy. Jednak nie jest to
łatwe zadanie. Zgodnie z wynikami badań
rynkowych większość nowych produktów nie
odnosi sukcesu. Jak więc profesjonalnie
przygotować się do wprowadzenia nowego
produktu aby osiągnąć cel? Jakich unikać błędów?

Uprzejmie informujemy, że Prezes ARiMR ogłosił
termin naboru wniosków w sprawie pomocy dla
rolników najbardziej dotkniętych kryzysem
COVID-19, realizowanej w ramach PROW 20142020.

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie z zakresu:
„Sztuka wprowadzania nowego produktu na
rynek”, sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka
w ramach zadania „Konferencje szkoleniowe
i szkolenia”. Szkolenie odbędzie się 15 września
2020 r. w formie ONLINE (czas trwania – 6 godzin
szkoleniowych).
Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające
szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę
zgłoszenia.
PROGRAM
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Chętnych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 08 września 2020 r.

Wnioski będzie można składać do ARiMR od 9 do
30 września 2020 r.
Ogłoszenie Prezesa ARiMR dostępne na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rus
za-pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietychkryzysem-covid-19.html
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
W trzecim tygodniu sierpnia 2020 r. na rynku
krajowym odnotowano ponowny wzrost cen zbytu
masła konfekcjonowanego, przy jednoczesnym
dalszym spadku cen masła w blokach. W zakładach
mleczarskich
monitorowanych
w
ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 17–23.08.2020 r. za
masło w blokach średnio w kraju uzyskiwano 14,30
zł/kg, o 2 gr/kg mniej niż tydzień wcześniej, ale
o 1% więcej niż przed miesiącem. Cena zbytu masła
konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie
16,82 zł/kg (3,36 zł za 200 gramową kostkę) i była o
2% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 1%
wyższa
niż
miesiąc
wcześniej.
W odniesieniu do cen sprzed roku masło
w blokach było o 2% tańsze, a masło
konfekcjonowane – o 1% droższe.
Za odtłuszczone mleko w proszku w trzecim
tygodniu sierpnia 2020 r. płacono 8,97 zł/kg, o 1%
więcej niż w poprzednim notowaniu i o 5% więcej
niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka
w proszku wyniosła 11,56 zł/kg i była o 1% niższa
niż przed tygodniem, ale o 1% wyższa niż miesiąc
wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku
OMP było o 3% droższe, a PMP – o 3% tańsze.
Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali
przeciętnie 13,15 zł/kg, o 6 gr/kg mniej niż
w drugim tygodniu sierpnia br., ale o 4 gr/kg więcej
niż przed miesiącem.

Cena sera Gouda wyniosła 13,56 zł/kg i była o 3%
wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu
i przed miesiącem. Wymienione gatunki serów
podpuszczkowych dojrzewających były droższe niż
przed rokiem o 4–5%.
Źródło: KOWR.

Wydawca: Polska Izba Mleka

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.

