_
____________________________________
LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJA
Rīgā, 2019. gada 1. augusts.
Cienījamie kolēģi!
Lai veicinātu iepakojuma ražošanas un iepakojuma dizaina izstrādi atbilstoši
Eiropas Savienības kopējā tirgus prasībām, atbalstītu augstas kvalitātes iepakojuma
apriti Latvijā un veicinātu videi draudzīga iepakojuma attīstību, Latvijas Iepakojuma
asociācija (LIA) organizē nacionālo konkursu LABĀKAIS IEPAKOJUMS LATVIJĀ.
Konkursam iesniegtos darbus vērtēs profesionāla žūrija - iepakojuma eksperti.
Saskaņā ar žūrijas vērtējumu uzvarētājs saņems GRAND PRIX balvu – apmaksātu dalību
Pasaules Iepakojuma organizācijas (World Packaging Organization) organizētajā
ikgadējā starptautiskajā konkursā WORLDSTAR FOR PACKAGING EXCELLENCE.
Lai veicinātu videi draudzīga iepakojuma ražošanu un progresīvu materiālu
ražošanas un iepakošanas tehnoloģiju ieviešanu Latvijā, arī šogad gan eksperti, gan
konkursa atbalstītāji īpaši vērtēs ekoiepakojumu.
Ilggadēji konkursa atbalstītāji ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Latvijas Dizaineru savienība
Latvijas Zaļais punkts, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs, starptautisko izstāžu
rīkotājsabiedrība BT 1, Nacionālā automātiskās identifikācijas organizācija GS1, Rīgas
Valsts tehnikums, starptautiskās iepakojuma izstādes FachPack (Vācija) un Taropak (Polija)
u.c. Konkursa rezultāti tiks publiskoti masu mēdijos.
Konkurss ir lieliska iespēja Jums reklamēt savu produktu Latvijā – konkursa
darbus eksponēsim 2 starptautiskās izstādēs: RIGA FOOD (4.–7. IX) un DESIGN ISLE (18.–
20. X) izstāžu centrā BT 1 Ķīpsalā, Rīgā, - un savu vērtējumu darbiem sniegs šo izstāžu
apmeklētāji. Iepakojumu atpazīstamības paaugstināšanai kalpos arī to izvietošana e-vidē
(LIA mājas lapa www.packaging.lv un populārs interneta portāls) patērētāju interaktīvai
aptaujai. Arī pēc konkursa noslēguma darbi būs apskatāmi www.packaging.lv.
Aicinām pieteikties konkursam un iesniegt darbus no 2019. gada 5. augusta
līdz 30. septembrim Latvijas Iepakojuma asociācijā (Vienības gatve 11, Rīga, no
plkst. 10.00 – 14.00, tel. 6732-6597, e-pasts: info@packaging.lv).
Konkursa darbi, kas būs iesniegti līdz 2019. gada 31. augustam, tiks
eksponēti LIA stendā izstādē RIGA FOOD’ 2019 izstādes apmeklētāju vērtējumam.
Pielikumā: konkursa LABĀKAIS IEPAKOJUMS LATVIJĀ’ 2019 nolikums
konkursa LABĀKAIS IEPAKOJUMS LATVIJĀ’ 2019 pieteikuma anketa.
Ar cieņu,
Latvijas Iepakojuma asociācijas
Valdes priekšsēdētāja I. Krauja.
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