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Zapraszamy do zapoznania się z programem
Targów PCI Days 2022!

Program Stref Inspiracji
Kosmetyczna Strefa Inspiracji
22 czerwca - ŚRODA
Formy produktów kosmetycznych dopasowane do preferencji konsumentów
różnych generacji.
Anna Kuczyńska - MG Evolution Sp. z o.o. Sp. k.

Everything Everywhere All at Once - życie Twojej marki zaczyna się w Graylabs
Klaudia Szary - Project Manager, Natalia Milczyńska - Główny Technolog, Kamila Hylińska
- Technolog - Graylabs Sp. z o.o.

Zanieczyszczenia w produktach kosmetycznych a poziom niemożliwy do
usunięcia z przyczyn technicznych
Agnieszka Litwin - NUCO E. i G. Kosyl Sp. Jawna

Planowane zmiany w prawie kosmetycznym – nowe wymogi dla składu
i oznakowania. Jak zgodnie z prawem reklamować kosmetyki w social
mediach i z influencerami?
Marta Łanoch - Prawnik - FoodMedLaw

Systemy monitoringu warunków środowiskowych w przemyśle
farmaceutycznym i kosmetycznym
Tomasz Jarmuszewicz - Lab-El Elektronika Laboratoryjna

Tworzenie receptur kosmetyków pod marką własną
Katarzyna Uzdrowska - IOC Sp. z o.o.

Testy stabilności w teorii i praktyce
Zuzanna Fedyczak - Countess Laboratories

Biostymulacja we współczesnej kosmetologii - aspekty recepturowe
Dr Katarzyna Pytkowska - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

23 czerwca - CZWARTEK

Konferencja Be Inspired – Nowości Surowcowe 2022/2023
Kannabinoidy i ich innowacyjne zastosowanie w kosmetykach
Emilia Kwiecień - Dyrektor działu surowców kosmetycznych - A Sense Sp. z o.o.

L. Crispatus: innowacyjny probiotyk młodości
Dr. Kinga Kulon - BASF

Jak ujarzmić zapach? Nowości technologiczne w naturalnych surowcach
zapachowych
Katarzyna Popko - R&D Manager - Avicenna Oil

Kompozycje zapachowe- sztuczne i naturalne. Jak dobrać odpowiednią
kompozycję zapachową do konkretnego projektu? Praktyczne wskazówki
współpracy z dostawcami
Magdalena Sikorska - CEO - AR-POL Sikorska i Sikorska Sp.J.

Skin and hair decoded. Ceramides by Evonik
Evonik / Adara

Verdessence™ - nowa linia biopolimerów dla przemysłu kosmetycznego
dr Michał Stepulak - Senior Technical Manager, Head of Formulation Center Personal Care CEE - BASF

Międzynarodowe bestsellery kosmetyczne ostatnich lat
Patrycja Rosłoniec - Dyrektor Sprzedaży - Natural Poland

Fresh Release i Odor Control - nowoczesne technologie wykorzystywane
w produkcji kompozycji zapachowych
Aleksandra Kukulska - Project Coordinator - Tiele Winkler

Zastosowanie aromatów spożywczych w produktach kosmetycznych
Zbigniew Gładyś - Technolog Żywności - Carotex Koncentraty

Naturalne modyfikatory reologii w produktach do pielęgnacji skóry i włosów
Katarzyna Kaszyńska - Sales Manager Care and Home Care - Ashland

Metale szlachetne aXonnite® mikro w produkcji kosmetycznej i farmaceutycznej
dr inż. Marta Pawłowska - ACC Chemicals

Farmaceutyczna Strefa Inspiracji
22 czerwca - ŚRODA
ESG w branży farmaceutycznej
Joanna Uchańska - Kacelaria Chałas i Wspólnicy

Systemy monitoringu warunków środowiskowych w przemyśle farmaceutycznym
i kosmetycznym
Tomasz Jarmuszewicz - Lab-El Elektronika Laboratoryjna

Nowości prawne dot. składu suplementów diety: maksymalne limity, zakazane
substancje, novel food
Marta Łanoch - Prawnik - FoodMedLaw

Zastosowanie wybranych elementów Quality by Design podczas rozwoju
produktu leczniczego
Barbara Owczarek - Specjalista ds. Formulacji – Zakład Farmaceutyczny Polpharma, Oddział
Medana w Sieradzu

Nowe propozycje LGC dla rynku farmaceutycznych materiałów odniesienia
Dawid Dmitryjuk - LGC Standards

Podejście projektowe przy walidacji systemów skomputeryzowanych
Wojciech Zbanyszek

Jak zminimalizować skutki Polskiego Ładu korzystając z ulg podatkowych.
Robotyzacja i automatyzacja produkcji, badania i rozwój, inwestycje.
Przykłady obniżenia podatków w branży farmaceutycznej i u powiązanych
z nią producentów
Aneta Saramak oraz Bartosz Mroczkowski - Arena Advisory

Zakres wykorzystania GMP w badaniach wdrożeniowych i rutynowych
Prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

23 czerwca - CZWARTEK
Jak skutecznie zwiększać wydajnoścć linii pakującej za pomocą total
productive maintenance
Mariusz Drewnowski - DPC Polska oraz Aleksandra Rynkiewicz - Orifarm

Innowacyjny przemysł leków generycznych potrzebuje współfinansowania
w postaci grantów ze środków publicznych
Prof. Małgorzata Sznitowska - Gdański Uniwersytet Medyczny

Redukcja analiz dla materiałów wyjściowych i opakowaniowych
w przemyśle farmaceutycznym - wymagania prawne, udokumentowanie
procesu,korzyści płynące z redukcji analiz
Małgorzata Nowak – Specjalista planowania operacyjnego - Delpharm

Wzrost zaangażowania wśród pracowników Kontroli Jakości jako klucz
do sukcesu w budowaniu silnego zespołu
Monika Lebioda - Novartis

Wskaźniki operacyjne dopasowane do przemysłu farmaceutycznego
Paweł Ściążko - Amara

Garść przydatnej wiedzy i przykładów związanych z patentowaniem na rynku
farmaceutycznym
Barbara Suszek oraz Katarzyna Jedynak - Patpol

Właściwości przeciwmikrobowe/ biologiczne polisacharydów do zastosowań
w farmacji, medycynie i kosmetyce
Dr inż. Maria Wiśniewska-Wrona - COBRO

Program warsztatów
22 czerwca - ŚRODA
Konferencja pt. „Mikrobiologia środowiska
produkcyjnego”
22 CZERWCA 2022 (ŚRODA) - GODZ. 10:30, SALA B

Zakres tematyczny konferencji:
Mikroorganizmy środowiskowe w przestrzeni produkcyjnej kosmetyków
Mikrobiologiczna kontrola środowiska wytwarzania: woda, powierzchnia, personel, powietrze
Wykorzystanie wyników badań mikrobiologicznej kontroli środowiska produkcji do zarządzania
higieną w zakładzie produkcyjnym.

Prowadzący:
Piotr Nowaczyk, CEO - dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji
Magdalena Garbolińska - GBA POLSKA Sp. z o.o.

Dla kogo:
Pracownicy laboratoriów oraz działów R&D

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, na konferencję obowiązują zapisy:
Tel: +48 519 553 321
E-mail: bok@drnowaczyk.com

Warsztaty pt. „Efektywny i leanowy system
jakości w firmie, czyli jak produkować taniej,
szybciej i na czas”
22 CZERWCA 2022 (ŚRODA) - GODZ. 11:00, SALA A
Zakres tematyczny:
Zastosowanie standardów cGMP wraz z zasadami lean, zgodnie z kulturą organizacji oraz omówienie
roli wsparcia przez strategię biznesową
Omówienie narzędzi, które można wykorzystać przy budowaniu efektywnego systemu jakości

Prowadzący:
Marlena Nowak - DO-IT Group

Dla kogo:
Menadżerowie oraz specjaliści z obszarów: produkcji, jakości, obszaru technicznego i magazynu

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc,
na warsztaty obowiązują zapisy:
REJESTRACJA

23 czerwca - CZWARTEK
Warsztaty pt. „Higiena personelu w cleanroom zgodnie
z wymaganiami GMP. Pokaz zastosowania odzieży
wielokrotnego użytku w pomieszczeniach cleanroom”

23 CZERWCA 2022 (CZWARTEK) - GODZ. 11:00, SALA B
Zakres tematyczny:
CZĘŚĆ I:
Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania w zapewnieniu higieny personelu w pomieszczeniach
cleanroom
Wymagania dotyczące przygotowania personelu do pracy oraz procedury ubierania w klasach czystości
A-D, zgodnie z zapisami aneksu 1 GMP

Prowadzący:
Patrycja Sitek - CRK

CZĘŚĆ II:
Zaprezentowanie odzieży wielokrotnego użytku stosowanej w pomieszczeniach cleanroom oraz
asortymentu przeznaczonego do pracy w klasach czystości A-D
Zastosowanie procedur cleanroom w praktyce (możliwość przymierzenia odzieży)

Prowadzący:
Adam Głowacki – ELIS TEXTILE SERVICE Sp. z o.o.

Dla kogo:
Dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej - wytwórców produktów leczniczych, wyrobów medycznych
oraz kosmetyków, którzy realizują procesy technologiczne w warunkach kontrolowanych,
wymagających określonej czystości pyłowej i mikrobiologicznej.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, na warsztaty obowiązują zapisy:
E-mail: adam.glowacki@elis.com

Warsztaty dla zakupowców „Insights discovery
- efektywna komunikacja w biznesie
farmaceutycznym i kosmetycznym”
23 CZERWCA 2022 (CZWARTEK) - GODZ. 11:00, SALA A
Zakres tematyczny:
Skuteczna komunikacja w biznesie, negocjacjach, sprzedaży z wykorzystaniem typologii jungowskiej.
Trening praktyczny na przykładach z życia zawodowego w celu implementacji efektów w codziennej
pracy
Ćwiczenia służące rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej z dostawcami oraz z osobami
decyzyjnymi – wypracowanie własnego profil Insights Discovery, opisującego indywidualny styl
komunikacji.

Prowadzący:
Tomasz Tynderenda - Perspektywa

Dla kogo:
Pracownicy działów zakupów w zakładach produkujących leki oraz kosmetyki

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc,
na warsztaty obowiązują zapisy:
REJESTRACJA
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