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Targi PCI DAYS 8-9 września 2021
Targi PCI Days to wydarzenie dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, do
odwiedzenia którego zapraszamy osoby reprezentujące branżowe zakłady produkcyjne. Grono
Wystawców obejmuje producentów i dostawców surowców, opakowań, maszyn, sprzętów i usług
laboratoryjnych, usług IT, private label, logistyki i magazynowania oraz innych sektorów

z otoczenia branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Targi odbędą się w Global EXPO
w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D.
KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE
Edycja PCI Days 2021 oznacza na nowo zaprojektowany i rozbudowany plan rozmieszczenia stoisk.
Nowością, na którą warto zwrócić uwagę są nowo powstałe strefy: surowcowa, opakowaniowa
oraz maszynowa. Dzięki nim Odwiedzający łatwo i szybko odnajdą interesujących ich producentów.
RZECZOWO I MERYTORYCZNIE
Wydarzenie charakteryzuje się również ogromnie bogatym programem merytorycznym, na który
składają się ciekawe i liczne wykłady, konferencje tematyczne oraz warsztaty. Uczestnicy targów
będą mogli wysłuchać wykładów przedstawicieli takich firm, jak: Gedeon Richter Polska, Curtis
Health Caps, Novartis Technical Operations, APN Cosmetics, Henkel czy Mokosh Cosmetics,
NUCO i wiele więcej! Prelekcje odbywać się będą w specjalnie przygotowanych do tego Strefach
Inspiracji: Farmaceutycznej i Kosmetycznej. Udział w nich jest w pełni bezpłatny i wolny.
INNOWACYJNIE I PRAKTYCZNIE
Wyjątkowymi punktami w programie targów będą także:
- Konferencja dotycząca mikrobiologii w produkcji leków i kosmetyków, poprowadzona przez Dr
Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji. Konferencja odbędzie się w osobnej sali konferencyjnej;
- Konferencja ,,BE INSPIRED – NOWOŚCI SUROWCOWE 2021/2022”, podczas której dostawcy
i producenci surowców opowiedzą o swoich innowacyjnych produktach oraz zaproszą słuchaczy do
odwiedzenia swoich stoisk w specjalnie przygotowanej Strefie Surowcowej. Konferencja będzie miała
miejsce w Kosmetycznej Strefie Inspiracji;
- Warsztaty dla zakupowców, które już podczas premierowej edycji targów cieszyły się ogromnym
powodzeniem wśród odwiedzających. Podczas PCI Days 2021 poprowadzą je trenerzy Polskiego
Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, Monika Bis i Andrzej Zawistowski. Opowiedzą
oni o trendach i wyzwaniach zakupowych XXI wieku oraz o dylematach szybko rozwijających się
organizacji. Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze.
ZAPLANUJ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ!
Rejestracja i udział w Targach PCI Days 2021 są całkowicie bezpłatne. Rejestracji można dokonać na
stronie www.pcidays.pl.
Zapraszamy do obserwowania profilu targowego na LinkedIn oraz na Facebook.
Do zobaczenia na targach!
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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