
 

 

 
Değerli Sektör Mensubumuz, 
 

PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi Organizasyon Komitesi adına 

sizleri 30 Ekim 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Otel’de düzenlenecek olan 5. 
PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi’ne davet etmekten mutluluk 

duyarız. 

 

Plastik Ambalaj sektöründe yeni teknolojiler ve trendler, hammadde, pazar, inovatif 

gelişmeler ve tasarım gibi konuların tartılaşacağı Kongremiz bu yıl "Geleceğin Ambalajları" 

teması ile gerçekleşecektir. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden yiyecek, içeceklere, giyim 

tekstilden elektronik ürünlerin ambalajına kadar bir çok ürünün dahil olduğu bu grupta plastik 

ambalaj sektörü mercek altına alınacaktır. 

                     

Bildiğiniz üzere plastik ambalajlar yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, 

hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel 

ambalajların yerini almıştır. Tüm sektörlerde olduğu gibi plastik ambalaj sektöründe de 

inovatif ürün geliştiren ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte 

fırsatlar doğacağı açıktır.  

 

Bu noktadan hareketle devlet kurumlarından, uluslararası kuruluşlardan, üreticilerden ve 

akademik çevrelerden önemli temsilcilerin yer alacağı kongremiz; hammadde ve pazar, yeni 

teknolojiler, inovatif gelişmeler, tasarım ve markalaşma gibi konuların tartışılacağı eşsiz bir 

forum olacaktır. Dünyanın dört bir yanından tanınmış önde gelen şirketlerden konuşmacı ve 

uzmanların bilgilerini paylaşacağı Kongremize sizleri davet etmekten Vakfımız adına kıvanç 

duyuyorum. 

 

 
Saygılarımızla, 
 
Burak ÖNDER 
PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi / Kongre Komite Başkanı 

 
 
 
 
 
 

EK - BAŞVURU FORMU 



 

 

 
5. PAGEV ULUSLARARASI PLASTİK AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 

 

KONUŞMACI BAŞVURU FORMU 

 

Ad  

Soyad  

Firma  

Unvan  

Adres  

Tel.  

Faks  

E-mail  

Sunum Konusu  

Sunumun Kısa Özeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ana Başlıklar   

 İnovatif plastik ambalajlama çözümleri 

 Türkiye ambalaj sektör durumu ve global trendler 

 Plastik ambalajlarda son işleme ve ürün teknolojileri 

 Ambalajlarda yeni stratejiler 

 İnovatif teknolojik gelişmeler (Hammadde, makine ve yardımcı ekipmanlar) 

 Plastik ambalaj malzemelerinde yeni gelişmeler ( yüksek bariyerli polyester 

malzemeler, Steril plastik ambalaj malzemeleri, nano-plastik ambalaj malzemeleri) 

 Biyobazlı plastik ambalajlar: hammadde, üretim, pazar  

 Markalaşmada ambalajın önemi  

 Ambalajlarda fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı 

 Dizayn, prototip, 3-D yazılım 

 Ürün tasarımı ve gelişmeler 

 Ambalajda grafik tasarım ve baskı 

 Patent yaratıcılığı? Yeni fikirler nasıl üretilir? 

 Ambalajda mevzuat, standartlar, testler ve fikri mülkiyet hakları 

 Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm 

 Plastik ambalajların güvenliği ve izlenebilirliği 

 Yaşam döngü analizi ve karbon ayak izi 

 Atık önleyici olarak ambalaj 

 Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinde ambalajın rolü 

 Gelişmekte olan ülkelerde plastik ambalaj sektörü için yatırım potansiyeli 

 Paketlenmiş tüketici ürünlerinde tüketici davranışları trendi 

 İnternet markası ve ürün pazarlama trendleri 

 Plastik kapaklarda yeni gelişmeler 

 Bariyer malzemeler ve raf ömrü kararlılığı 

 Retort & Aseptik ambalajlama 

 Scavenger ve bariyer filmler 

 Yeni ambalaj filmlerinin kullanım alanları 

 Fonksiyonel ve akıllı ambalajlama 

 Sahteciliğe karşı, izlenebilirlilik, regulasyonlar 

 Bariyer teknolojisi, sızdırmazlık ve kapatma, bağlama katının avantajları 

 Film üretim makinelerinde küresel trendler 
 Mikroplar dikkate alınarak raf ömrü analizi 
 Ambalaj raf ömrünü arttırmak 



 

 

 Gıdaya geçişin en aza indirilmesi 

Özel Hususlar: 

 Sunumlar her bir konuşmacı için 15 dakika ile sınırlıdır. 

 Özel ürün tanıtımı içeren sunumlar için sponsorluk gerekmektedir. (Lütfen sponsorluk 

seçeneklerine bakınız.) 

 Ulaşım ve konaklama bedelleri konuşmacılar tarafından karşılanır.  

 PAGEV Kongre Komitesi tarafından sunum özeti incelenerek sunum konusunun kongre 

ana temasına uygunluğuna göre kongre programına eklenip eklenmeyeceğine karar 

verilir. 

 Kongre, sunumlar ve panel olmak üzere iki bölümden oluşur. Konuşmacıların yer 

alacağı bölümler PAGEV Kongre Komitesi tarafından sunum konularına göre belirlenir. 

 Formu göndermek için son tarih 27 Temmuz 2018’dir. 

 
İletişim: 
 
Canan ERDOĞAN 
PAGEV Teknik Uzman 
 
Tel.: +90 212 425 13 13 Faks: +90 212 624 49 26  
E-mail: canan.erdogan@pagev.org.tr      
 
 
 

                                   www.turkishpic.com 
 


