
 

24.07.2020 

Webinarium branży mleczarskiej dot. 

wydarzeń targowych 
 

20 lipca br. w formie online odbyło się spotkanie 

dotyczące wydarzeń targowych organizowanych 

przez Polską Izbę Mleka. W owocnym spotkaniu, 

podczas którego miała miejsce wymiana 

doświadczeń i poglądów dających możliwość 

wypracowania najlepszych rozwiązań dla polskiej 

branży mleczarskiej, uczestniczyło kilkanaście firm. 

 

Udział w targach jest jedną z najważniejszych form 

promocji i wsparcia eksportu, dlatego też ważnym 

elementem strategii wydatkowania środków z 

Funduszu Promocji Mleka  był i w dalszym ciągu 

jest udział w wystawach i targach. 

 

W związku z obecnie panującą sytuacją związaną z 

COVID-19 imprezy targowe organizowane przez 

PIM w 2020 r. zostały przełożone, SIAL CHINA 2020 

oraz Anufood Shenzhen 2020 na 2021 rok, zaś SIAL 

PARIS 2020 na 2022 rok. 

 

Wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w 

imprezach targowych organizowanych przez 

Polską Izbę Mleka zapraszamy do bezpośredniego 

kontaktu z biurem PIM oraz do śledzenia strony 

internetowej www.izbamleka.pl na której na 

bieżąco zamieszczane są realizowane działania. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

Szkolenie online „Neuromarketing. 

Jak zrozumieć zachowania i decyzje 

zakupowe klientów” 

Hakowanie mózgu klientów poprzez eye-tracking, 

elektroencefalografię, galvanic skin response, 

badania obrazowe jest dziedziną neuromarketingu, 

który znacząco uwiarygodnił badania 

marketingowe i zwiększył skuteczność marketerów. 

Neuromarketing sprawił, że zachowania 

konsumentów przestały być wyłącznie 

przedmiotem zgadywań i domysłów, ale stały się 

fundamentem twardych, naukowych danych. 

 

 
 

W związku z dużym zainteresowaniem tematem 

Polska Izba Mleka, w dniu 22.07.2020 realizowała 

kolejną edycję szkolenia nt.  „Neuromarketing. Jak 

zrozumieć zachowania i decyzje zakupowe 

klientów”, które sfinansowane było z Funduszu 

Promocji Mleka. 
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Pismo GIS w sprawie aktualizacji 

wytycznych 

 

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo 

Głównego Inspektora Sanitarnego znak: 

BŻ.WS.46.278.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w 

sprawie aktualizacji wytycznych i procedur dla 

przedsiębiorców dot. sytuacji epidemiologicznej 

związanej z SARS-CoV-2 w Polsce. 

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie 

internetowej GIS: 

www.gis.gov.pl oraz w serwisie rządowym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualneza

sady-i-ograniczenia  

 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pismo GIW dot. zapisów świadectwa 

zdrowia dla mleka i produktów 

mlecznych wywożonych do Indii 

 

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo GIW 

dot. zapisów świadectwa zdrowia dla mleka i 

produktów mlecznych wywożonych do Indii. 

 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

 

 

 

Wydawca: Polska Izba Mleka 
 

 

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. 
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