De 22e editie van de Europese PETnology-conferentie in
het kader van ALL4PACK Paris 2018
vindt voor de eerste keer plaats in Frankrijk.
Met de 22e Conférence PETnology, die op 26 en 27 november 2018 in Parijs plaatsvindt, verkent
PETnology nieuwe horizonten samen met ALL4PACK, 'the marketplace for success for packaging,
processing, printing and logistics'. De beslissing om de conferentie in Parijs te organiseren,
onderstreept het steeds sterkere internationale karakter van het evenement.
ALL4PACK en PETnology Europe zijn twee partners die elkaar perfect aanvullen, aangezien de eigen
missies van ALL4PACK ook een belangrijke rol spelen in de behandelingsketen van PET, onder meer
op het vlak van verpakking, drukwerk, verwerking en logistieke oplossingen.

Focus: technologie
In 2018 zal PETnology Europe de spotlights richten op de technische en de technologische
ontwikkelingen in de volledige waardeketen voor thermogevormde en geblazen voorrekfoliesystemen.
De recentste ontwikkelingen op het vlak van materiaal, folie, voorvormen, doppen en sluitingen,
flessen en houders, etiketten, recyclage, enz. spelen perfect in op de alomtegenwoordige behoeften
van de huidige markt, en dan meer bepaald op het vlak van kringloopeconomie, duurzaamheid,
digitalisering en ecodesign.

Focus: duurzaamheid
Vanaf de start denken aan het eindresultaat: consumenten verwachten tegenwoordig ecologisch
verantwoorde verpakkingen. Ondernemingen die verpakkingen in circulatie brengen, zoals
fabrikanten van verbruiksgoederen, voedingsproducten en dranken, gaan de nieuwe uitdagingen aan
en werken heel nauw samen met fabrikanten van verpakkingen, recyclagebedrijven en humanitaire
en milieuorganisaties. De verwerkers en fabrikanten van machines en uitrustingen in de volledige
waardeketen spelen ook in op die ontwikkelingen, en optimaliseren de duurzaamheid van hun
producten en processen, niet alleen door samen te werken, maar ook door nieuwe benaderingen te
introduceren voor de maakindustrie.

Focus: partnerships
Partnerships en networking vormen een andere focus van de conferentie: netwerken tussen
industriesectoren, ngo's en maatschappelijke initiatieven. Met behulp van digitale processen kan
networking de ontwikkeling van geschikte en vooral duurzame oplossingen in hoge mate versnellen.
PETnology Europe 2018 stelt zijn bezoekers de voordelen van networking voor. Daarbij zullen
technologieën en producten naar voren worden geschoven die erop gericht zijn om de natuurlijke
rijkdommen zoveel mogelijk te beschermen en om PET verpakkingsproducten op een ecologische en
duurzame manier te produceren. Die producten hoeven niet meer te worden verbrand of naar een
stort gebracht, maar kunnen worden gerecupereerd en hergebruikt, omdat ze ideale recycleerbare
materialen vormen.
PETnology Europe is een onafhankelijk en neutraal evenementenplatform. Onder het motto
"connecting comPETence" levert PETnology de nodige inspanningen om communicatie en informatie
te bevorderen en om kennis te verzamelen ten voordele van alle segmenten van de waardeketen, wat
niet alleen onze producten, maar ook ons milieu en ons vak ten goede komt.

BARBARA APPEL, DIRECTRICE VAN PETNOLOGY, TIJDENS EEN INTERVIEW
DOOR VÉRONIQUE SESTRIÈRES, DIRECTRICE VAN HET SALON ALL4PACK
PARIS

Wat is PETnology?
Jarenlang deed PETnology dienst als informatieplatform voor de internationale industrie van de PETverpakkingen. Sinds onze eerste internationale PET Technology-conferentie in 2001 hebben we al 20
aanvullende PETnology-conferenties georganiseerd. PETnology Europe is een onafhankelijk en
neutraal evenementenplatform. Onder het motto "connecting comPETence" levert PETnology de
nodige inspanningen om communicatie te bevorderen en kennis en informatie te verzamelen ten
voordele van alle segmenten van de waardeketen, wat niet alleen onze producten, maar ook ons
milieu en ons vak ten goede komt.

Wie helpt bij de organisatie van deze conferentie?
Als internationaal technologisch platform behandelt PETnology Europe alle aspecten van de
waardeketen, van marktrapporten over ontwikkelingen op het vlak van duurzame ontwikkeling tot de
technologie die voor machines wordt ontwikkeld met betrekking tot folie, voorvormen, flessen,
doppen, etiketten en recyclage. De deelnemers zijn afkomstig uit alle sectoren van de PETverwerkingsindustrie:
leveranciers,
verwerkers,
verpakkingsfabrikanten
en
dranken
voedingsproducenten.

Waarom hebt u voor ALL4PACK Paris gekozen voor uw volgende PETnologyconferentie in Europa?
Nu het evenement steeds meer internationale allure krijgt, was het een logische beslissing om de
conferentie in Parijs te organiseren. All4Pack en PETnology Europe zijn twee partners die elkaar door
hun invalshoek perfect aanvullen, terwijl de eigen missies van ALL4PACK ook een belangrijke rol
spelen in de procesketen van PET, onder meer op het vlak van verpakking, drukwerk, verwerking en
logistieke oplossingen.

Welke essentiële thema's en problematieken zullen tijdens de conferentie aan bod
komen?
Uiteraard gaat heel wat aandacht uit naar de technische en de technologische ontwikkelingen van de
systemen die bij thermogevormde en voorrekfoliesystemen worden toegepast. De recentste
ontwikkelingen op dat vlak, zoals kringloopeconomie, duurzaamheid, digitalisering en ecodesign,
spelen in op de marktnoden. De algemene thematiek met betrekking tot de technologie wordt
ondersteund door networking, die als katalysator de ontwikkeling helpt versnellen. Steeds meer
fabrikanten van verbruiksartikelen, voedingswaren en dranken gaan partnerships aan met
verpakkingsproducenten en recyclagebedrijven en met humanitaire en milieuorganisaties. Op die
manier spelen ze ook in op de marktvraag naar milieuvriendelijkere verpakkingen en duurzame
oplossingen op het vlak van hergebruik. Dit worden de thema's van PETnology Europe 2018.

ENKELE WOORDEN VAN VERONIQUE SESTRIERES
We zijn bijzonder blij dat de Conférence PETnology Europe voor de eerste keer in Frankrijk wordt
georganiseerd, naar aanleiding van het ALL4PACK Paris salon (Groupe Comexposium).
Onze organisaties streven dezelfde doelstellingen na op het vlak van kwaliteit en knowhow voor de
professionals actief in het ecosysteem van verpakkingen en interne logistiek.
We heten alle deelnemers van de conferentie dan ook van harte welkom en hopen dat ze ook volop
van ALL4PACK en Parijs kunnen genieten. Welkom in Frankrijk! Welkom in Parijs!
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ALL4PACK Paris is de nieuwe naam van de salons EMBALLAGE en MANUTENTION
Van 26 tot 29 november 2018 te Parijs – Nord Villepinte – France, Hal 6 en 7
1.500 exposanten en merken vertegenwoordigen de sectoren Packaging, Processing,
Printing en Logistics, waarvan 50 % van buiten Frankrijk.
87.000 vakmensen worden verwacht, van wie 35 % van buiten Frankrijk.
100 landen zijn vertegenwoordigd

Alle persberichten, mediakits en afbeeldingen zijn beschikbaar in de persruimte van de website van
ALL4PACK Paris. Klik hier om er rechtstreeks toegang toe te krijgen.

ABOUT COMEXPOSIUM
Comexposium is een van de leiders op de internationale markt van professionele en algemene
salons. De onderneming organiseert meer dan 177 b2b- en b2c-evenementen wereldwijd over de
meest uiteenlopende activiteiten, zoals voedingsindustrie, landbouw, handel en distributie, ecommerce, mode, veiligheid, digitale technologie, bouwsector, hightech, optiek en vervoer.
Comexposium is in meer dan 30 landen aanwezig en ontvangt elk jaar meer dan 3 miljoen bezoekers
en 45.000 exposanten. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Frankrijk en biedt momenteel
werk aan bijna 800 medewerkers in 16 verschillende landen: Duitsland, Australië, Canada, China,
Denemarken, Verenigde Arabische Emiraten, Spanje, Verenigde Staten, India, Indonesië, Japan,
Mexico, Verenigd Koninkrijk, Singapore en Zweden. Comexposium positioneert zich als facilitator van
uitwisselingen en ontmoetingen tussen individuele personen en de bedrijfswereld.
www.comexposium.fr

www.all4pack.fr

