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Veolia partnerem IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu 

 
Veolia jest partnerem Forum Rynku Spożywczego i Handlu, którego już dziewiąta edycja odbędzie się  

w Warszawie w dniach 17-18 października. W panelu weźmie udział Andrzej Szymanek, prezes Veolia 

Industry Polska - spółki należącej do grupy Veolia w Polsce, świadczącej kompleksowe usługi 

energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych i logistyczno-

magazynowych.  Tematem przewodnim Forum będzie innowacyjność branży spożywczej.  

 
źródło: Wewnętrzna Agencja Komunikacji Veolii 

 
IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest jedną z największych konferencji dedykowanych tym sektorom w 

Polsce. To także miejsce wymiany poglądów oraz doświadczeń kilkuset przedstawicieli branży rolno-spożywczej, 

sieci handlowych, hurtowników oraz dostawców powiązanych z nimi usług logistycznych, marketingowych  

i technologicznych. Podczas dwóch dni debat eksperci oraz przedstawiciele administracji będą starali się 

znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego.  

Jednym z uczestników panelu dyskusyjnego „Biznes 4.0 – nowe technologie czynnikiem konkurencyjności” 

będzie Andrzej Szymanek, prezes Veolia Industry Polska. Podczas debaty eksperci skupią się na głównych 

trendach w technologii, które będą zmieniały kształt i funkcjonowanie branży spożywczej, nowych obszarach 

inwestycji technologicznych, znaczeniu sprawnej logistyki wewnętrznej, procesie automatyzacji produkcji i nie 

tylko. Wśród zagadnień omawianych podczas spotkania znajdzie się także gospodarka o obiegu zamkniętym.  

– Gospodarka cyrkularna, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym, to nowoczesny model biznesowy, który 

pozwala na wzrost przy jednoczesnym minimalizowaniu wykorzystania zasobów pierwotnych. Przyczynia się nie 

tylko do poprawy stanu środowiska, ale przede wszystkim do oszczędności zasobów i ograniczenia kosztów,  

a to podstawowe wyzwania dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne. Gospodarkę cyrkularną  

z powodzeniem możemy zastosować już dziś w przemyśle spożywczym – mówi Andrzej Szymanek, prezes 

Veolia Industry Polska. – Veolia ma potencjał, wiedzę i jest przygotowana technicznie, aby wspierać polskie 

przedsiębiorstwa we wprowadzaniu tego typu rozwiązań. Z myślą o nich stworzyliśmy ofertę obejmującą 

kompleksowe zarządzanie energią, wodą i odpadami, zapewniając łatwe wdrożenie i integrację. Jestem 

przekonany, że dzieląc się naszym doświadczeniem w tym obszarze jesteśmy w stanie pomóc partnerom  
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w osiągnięciu wielu korzyści – dodaje.  

 

W programie Forum Rynku Spożywczego i Handlu poza branżowymi prezentacjami i panelami dyskusyjnymi jest 

także uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną prestiżowe nagrody „Rynku Spożywczego” oraz 

„Certyfikaty Dobry Produkt” przyznawane przez redakcje serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl i Polską 

Organizację Handlu i Dystrybucji. Wydarzenie odbędzie się w warszawskim hotelu Sheraton. 
 

 

*** 

 
Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 

174 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki 

odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy 

uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.  

W 2015 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 63 miliony objęła usługą uzdatniania wody. 

Wyprodukowała 63 mln MWh energii i odzyskała 42,9 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i 

energetycznego. W 2015 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała 

obroty w wysokości 25 mld euro. www.veolia.com 

 

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-

ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane 

do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia tworzy i wdraża 

rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe 

odpowiadają założeniom gospodarki cyrkularnej i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: 

Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia 

Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 
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