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“Het contact met  

de expert hielp om 

de juiste beslissing 

te nemen voor onze 

verpakking”

Noel Vanderplaetse  
van Adya Bio

PackContact 2019
25 april 2019 - Huis van de Voeding  

Unieke  
netwerkbeurs

Europese primeur

Lezingen en experts: 
Fevia brengt de uitdagingen voor voedingsverpakkingen in kaart 
en blikt vooruit naar mogelijkheden.  

Valipac, brengt onder andere een case rond recyclage van 
palletwikkelfolie. 

Ontdek in primeur een innovatieve, ecologische en efficiënte 
reinigingsoplossing voor de voedings- en verpakkingssector  
van Cold Jet. 

Lidl vertelt over de shift naar duurzame verpakking met aan-
dacht voor optimale materiaalkeuze en reductie van plastic. 

ANL Plastics en VerpakkingsCentrum/IMO-IMOMEC (UHasselt) 
lichten de evoluties in de peelmechanismen toe.

Nieuwe wetgeving, druk vanuit ketenpartners en consumen-
tenorganisaties dwingt zowel de voedings- als verpakkings- 
industrie om constant te innoveren. Bent u als voedingsbedrijf 
op zoek naar oplossingen voor uw nieuwe verpakkingsuit-
dagingen? Wenst u alles te weten te komen over de meest 
recente innovaties en legt u liefst eenvoudig en snel contact 
met de aanbieders van deze ontwikkelingen?  

Uniek netwerk- en kennisevent  
Packcontact 2019, het netwerkevent voor verpakkingsspecialis-
ten en voedingsbedrijven, biedt u de ultieme mogelijkheid om 
dit alles te combineren op één namiddag! U mag een mix van 
boeiende lezingen, innovaties en directe contacten toegespitst 
op het centrale thema van circulaire verpakkingseconomie 
verwachten. 

Meer dan  
25 innoverende 
verpakkings- 
bedrijven 

Persoonlijke  
gesprekken

Duurzaamheid  
volgens Lidl 

Circulaire  
economie

Meer dan 25 verpakkings-
bedrijven zijn aanwezig:
ANL Plastics, AS4, Atlantic 
Engineering, Bastin-Pack,  
Bio Pack, Cold Jet,  
Constructie Bruynooghe, 
Cosapack, Covera Packaging, 
DaklaPack Europe, Du Caju 
Printing - BDMO, Epoca  
Products, EuralPack,  
GH Ulma, Gullimex, Imvertec,  
Innovia Films, NNZ,  
Oerlemans Packaging België, 
Orbo, Packas, Plasti-Bac, 
Rembrandt Verpakking, 
Rycobel, Vitra, Westfalen, 
Westlandia


