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Zaproszenie
na
szkolenie
pt.
„Zarządzanie
kryzysowe
w zakładzie w dobie światowej
pandemii COVID-19”

Śniadanie prasowe w Pekinie
w ramach projektu Mleczne SkarbyTrade
Milk,
sfinansowanego
z Funduszu Promocji Mleka

Przedstawienie procedur postępowania w sytuacji
kryzysowej, jaką jest ryzyko zachorowania
epidemiologicznego
kadry
administracyjnoprodukcyjnej w zakładzie spożywczym, co może
negatywnie
oddziaływać
na
przerwanie
funkcjonowania łańcucha dostaw i realizacji
zamówień klientów jest obecnie bardzo ważnym
tematem.

Polska Izba Mleka w ramach zadania „Mleczne
Skarby-Trade Milk”, które sfinansowane jest
z Funduszu Promocji Mleka, w dniu 25 listopada
w siedzibie ambasady RP w Pekinie przy ulicy Ritan
1 w godz. 9.00-11.00 (czasu chińskiego) organizuje
spotkanie prasowe poświęcone promocji
polskiego mleka i produktów mlecznych
w Chinach, skierowane do przedstawicieli
kluczowych mediów zajmujących się tematyką
spożywczą i gospodarczą.

Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
społeczeństwa Polska Izba Mleka zaprasza na
szkolenie pt. „Zarządzanie kryzysowe w zakładzie
w dobie światowej pandemii COVID-19”,
sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka
w ramach zadania „SZKOLENIA ONLINE”. Szkolenie
odbędzie się 16 listopada 2020 r. w formie
ONLINE.
Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające
szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę
zgłoszenia.
SZKOLENIE ONLINE – ZAPROSZENIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Chętnych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 10 listopada 2020 r.

AGENDA WYDARZENIA
W wydarzeniu weźmie udział około 20 osób dziennikarzy wiodących chińskich mediów
ekonomicznych,
specjalizujących
się
w podejmowaniu tematów branży spożywczej
i
importowanych
produktów,
a
także
przedstawiciele wiodących importerów polskich
produktów mlecznych oraz przedstawiciele
polskiej administracji państwowej.
Podczas spotkania przedstawiciele polskiej branży
mleczarskiej mają możliwość zaprezentowania
swojej firmy w postaci krótkiej prezentacji/filmu.
Zwracamy się również z prośbą o przekazanie
produktów mleczarskich celem degustacji podczas
wydarzenia (np. za pośrednictwem Państwa
dystrybutora) wraz ze wskazaniem produktów.
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Firmy
zainteresowane
uczestnictwem
w
wydarzeniu oraz przekazaniem produktów
prosimy o informację zwrotną do 10.11.2020 r. na
adres: targi@izbamleka.pl w celu ustalenia
szczegółów.
Wydarzenie będzie doskonałą okazją do promocji
Państwa produktów mleczarskich na terenie
Chińskiej Republiki Ludowej w mediach
społecznościowych oraz zaproszenia dziennikarzy
do obejrzenia i opublikowania streamingu, co
przyczyni się do większej rozpoznawalności
Państwa produktów w Chinach.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich
W zakładach mleczarskich monitorowanych
w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach
19-25.10.2020 r. cena zbytu masła w blokach
ukształtowała się na poziomie 15,93 zł/kg i była
o 4,1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 3,1%
wyższa niż miesiąc wcześniej.
Za masło konfekcjonowane średnio w kraju
uzyskiwano 17,59 zł/kg (3,52 zł za 200 gramową
kostkę), o 1,9% mniej niż tydzień wcześniej oraz
tyle samo, co przed miesiącem. W odniesieniu do
cen sprzed roku masło w blokach było o 2,3%
tańsze, a masło konfekcjonowane – o 1,6%. Za
odtłuszczone mleko w proszku w 43 tygodniu
2020 r. płacono 9,37 zł/kg, o 2,7% więcej niż
w poprzednim notowaniu i o 2,3% więcej niż przed
miesiącem.

W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było
o 3,0%, a PMP – o 6,7% tańsze. Cena pełnego
mleka w proszku wyniosła 11,60 zł/kg i była o 0,1%
niższa niż przed tygodniem oraz o 0,7% niższa niż
przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed
roku OMP było o 3,0%, a PMP – o 6,7% tańsze.
Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali
przeciętnie 14,00 zł/kg, o 1,4% więcej niż przed
tygodniem i o 4,5% więcej niż przed miesiącem
oraz o 4,6% więcej niż przed rokiem. Cena sera
Gouda wyniosła 13,73 zł/kg i była o 0,6% niższa niż
przed tygodniem, ale o 1,2% wyższa niż przed
miesiącem. Ser Gouda był droższy o 0,2% niż przed
rokiem.
Źródło: ZSRIR MRIRW

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.

