KRONIKA

Werner Kenkel
„Firmą Rodzinną Roku”

Spółka Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego,
znany producent tektury falistej i opakowań,
ma kolejny powód do dumy. Została uznana
pr zez niezależnych ek spertów za „Firmę
Rodzinną Roku” – jako „kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej”. To zaszczytne
wyróżnienie przyznał Instytut Biznesu Rodzinnego.
Firma Werner Kenkel została doceniona za
swoje odpowiedzialne działania już w roku
ubiegłym, jednak z powodu pandemii uroczysta Gala Zwycięzców mogła odbyć się dopiero
teraz.

To wyróżnienie jest nagrodą dla wielu naszych pracow-

27 września br. w Poznaniu, podczas Międzynarodowego

ników, członków kadry zarządzającej i ludzi pracujących

Kongresu Firm Rodzinnych, statuetkę odebrali właściciele

od lat w firmie. Oni wszyscy są autorami naszych sukcesów

firmy – prezes Adam Kenkel i wiceprezes Damian Kenkel.

– powiedział Adam Kenkel. 

J.W.
wg https://wernerkenkel.com.pl

TARGI

Fachpack 2021
30 września br. zakończyły się targi Fachpack w Norym-

instytut, ok. 90% specjalistów z branży opakowaniowej, któ-

berdze. Stoiska 788 wystawców z 33 krajów odwiedziło ok.

rzy odwiedzili stoiska, to osoby współdecydujące w swoich

24 tys. gości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się impre-

przedsiębiorstwach o kwestii zakupów. Reprezentowali oni

zy towarzyszące – ok. 9500 widzów wysłuchało i obejrzało

przede wszystkim branże: artykułów spożywczych i napo-

101 specjalistycznych prezentacji na forach: Packbox,

jów, farmaceutyczną i medyczną, kosmetyczną, chemiczną,

Techbox i Innovationsbox. Kto tego nie zrobił, może do

elektroniczną i motoryzacyjną.

końca tego roku poznać prezentacje w formie cyfrowej
na myFACHPACK.
Oferta wystawców obejmowała obszerną gamę produk-

Po sukcesie tegorocznej imprezy, rozpoczęto już przygotowania do kolejnej, planowanej na 27-29.09.2022 r. Mottem
następnych targów Fachpack będzie Transition in packaging,

tów z całego łańcucha procesu pakowania – od materiałów

a ich tematem przewodnim przemiany zachodzące w dzie-

opakowaniowych i maszyn pakujących, przez druk i uszla-

dzinie opakowań – również wskutek wpływów z zewnątrz.

chetnianie opakowań, aż po systemy logistyczne i usługi.

Nie tylko ustawodawcy, ale także konsumenci domagają się

41% wystawców i blisko 1/3 zwiedzających przybyło na targi

bowiem zrównoważonego rozwoju – i to dogłębnie zmienia

z zagranicy, głównie z Austrii, Szwajcarii, Włoch, Holandii,

branżę. Kolejne tematy to gospodarka o obiegu zamkniętym,

Turcji, Czech, Polski, Francji i Belgii. Jak wynika z ankiety

cyfryzacja i handel elektroniczny.

przeprowadzonej wśród targowych gości przez niezależny
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