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Przedstawiciel PIM na największej 

konferencji branży mleczarskiej  

w Ameryce Łacińskiej  

W dniu 24 kwietnia 2018 w Mexico City odbyła się 

największa konferencja branży mleczarskiej  

w Ameryce Łacińskiej „Foro Nacional De Lecheria”. 

Wydarzenie organizowane jest przez 

najpotężniejszą meksykańską organizację 

skupiającą producentów i przetwórców mleka – 

FEMELECHE La Federacion Mexicana de Lecheria 

A.C. 

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 1000 

delegatów ze wszystkich regionów Meksyku oraz 

wielu zagranicznych gości. Wśród prelegentów  

i panelistów poza bardzo liczną grupą polityków 

szczebla krajowego byli m.in. : 

- Bertrand Bourman – Dyrektor Grupy Neovia, 

Francja 

- Malcolm Bailey – Przewodniczący Dairy Company 

Association, były Prezydent Fonterry, Nowa 

Zelandia 

- John Wilson – Vice Prezydent Dairy Farmers of 

America, US 

- David Holm – Dyrektor Zarządzajacy Iowa Institute 

for Cooperatives, USA 

- Sr. William Mark Sinclair – Ambasador Nowej 

Zelandii w Meksyku, 

- Rodrigo Fernandez – Dyrektor U.S. Dairy Export 

Council,USA 

- Alejandro Martinez Mangas – Dyrektor FENIL – 

Federation Nacional de Industrias Lacteas, 

UE/Hiszpania 

- Daniel Dojlidko – Kierownik ds. systemów jakości 

w Polskiej Izbie Mleka, UE/Polska. 

 

 

 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/05/08/przedstawiciel-

pim-na-najwiekszej-konferencji-branzy-

mleczarskiej-w-ameryce-lacinskiej/ 

 

Członkowie Polskiej Izby Mleka  

na targach Food&Hotel Asia  

w Singapurze 

W dniach 24-27 kwietnia 2018 r. w Singapurze 

odbywały się targi Food&Hotel Asia. Targi FHA  

to jedna z ważniejszych w regionie imprez 

targowych branży spożywczej organizowana co 2 

lata. W tegorocznej edycji wzięło udział 81,896 

uczestników z ponad 105 krajów, co stanowi wzrost 

o 14 procent od 2016 r. 

Polska Izba Mleka, wzorem innych dużych wydarzeń 

targowych, zaoferowała swoim członkom 

uczestnictwo we wspólnym stoisku na którym 

zaprezentowali się następujący producenci: 

 

- SM Mlekovita 

- SM Spomlek 

- OSM w Piątnicy 

 

https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
http://www.izbamleka.pl/
http://izbamleka.pl/2018/05/08/przedstawiciel-pim-na-najwiekszej-konferencji-branzy-mleczarskiej-w-ameryce-lacinskiej/
http://izbamleka.pl/2018/05/08/przedstawiciel-pim-na-najwiekszej-konferencji-branzy-mleczarskiej-w-ameryce-lacinskiej/
http://izbamleka.pl/2018/05/08/przedstawiciel-pim-na-najwiekszej-konferencji-branzy-mleczarskiej-w-ameryce-lacinskiej/
https://www.youtube.com/watch?v=M4rPn6dweR8


  Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka 

  Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/ 

Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl 

 

 

 

 

 

 

Dzięki uczestnictwie w targach przedstawiciele 

polskich producentów mleczarskich nawiązali liczne 

kontakty biznesowe oraz poznali oczekiwania 

zarówno klienta z Singapuru jak również z całej Azji, 

bo należy pamiętać, że ten mały kraj przez wielu 

traktowany jest jako „brama na Chiny i całą Azję”. 

 

O dużym znaczeniu targów FHA2018 świadczy duża 

liczba zagranicznych i lokalnych dygnitarzy 

uczestniczących w czterodniowej imprezie m.in.  

z udziałem Sekretarza Stanu Singapuru, dr Koh Poh 

Koon, Wicepremiera Nowej Zelandii, Rt Hon 

Winstona Petersa, węgierskich ministrów – pani 

Katalin Toth – zastępcy Sekretarza Stanu ds. 

Stosunków międzynarodowych w Ministerstwie 

Rolnictwa i pani Pana Petra, Wiceministra Stanu ds. 

Handlu Zagranicznego, polska delegacja pod 

przewodnictwem Pana Jacka Boguckiego, 

Sekretarza Stanu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz władze najwyższe władze Wietnamu – 

Premier H. E. Nguyun Xuân Phúc. 

Uczestnictwo członków Polskiej Izby Mleka  

w targach Food&Hotel Asia sfinansowane jest dzięki 

wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.  

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/05/04/czlonkowie-

polskiej-izby-mleka-na-targach-foodhotel-asia-w-

singapurze/ 
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Cykl szkoleń o rynku chińskim 

zakończony 

W dniu 10 maja br. odbyło się ostatnie z cyklu 

szkoleń nt. rynku chińskiego. Konferencje cieszyły 

się dużą popularnością oraz zainteresowaniem.  

Celem cyklu konferencji było poszerzenie wiedzy  

o  chińskim rynku mleczarskim,  omówienie zasad  

i metod wejścia na rynek chiński oraz na jakie 

administracyjno-prawne zagadnienia należy zwrócić 

uwagę. Działanie sfinansowane było z Funduszu 

Promocji Mleka. 
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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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