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gościliśmy przedstawicieli
zakładów przetwórstwa mięsnego oraz sieci handlowych

www.MEATing.pl
- str. 3 -

MEATing 2020
Podsumowanie Kongresu MEATing 2019
Frekwencja:
W pierwszej edycji Kongresu technologów,
działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing 2019 uczestniczyło

160 osób
Struktura uczestników:

55%

		

30%

		

10%

Przedstawiciele zakładów przetwórczych
oraz sieci handlowych
Przedstawiciele firm - dostawców produktów
i usług dla branży mięsnej

		

Prelegenci, uczestnicy Debaty,
przedstawiciele świata nauki

5%		

Media
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Podsumowanie Kongresu MEATing 2019

4 BLOKI

kongresowe

ROZMOWY
na stoiskach

18

inspirujących
prelekcji

DEBATA

NETWORKING
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Podsumowanie Kongresu MEATing 2019
Relacje video z Kongresu MEATing 2019:

kliknij
w grafikę poniżej

kliknij
w grafikę poniżej

Relacja z Kongresu

Wypowiedzi

Agro Pasja (POLSAT)

Uczestników Kongresu
www.MEATing.pl
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MEATing 2020
Podsumowanie Kongresu MEATing 2019
Oto niektóre wypowiedzi uczestników Kongresu MEATing 2019:
Kongres MEATing 2019 to przełom w komunikacji branżowej. Pracując ponad 15 lat w branży czekałam na takie wydarzenie
i miejsce, gdzie spotykają się fachowcy branżowi, które otworzy wiele możliwości rozwoju wzajemnych relacji. Mam nadzieję, że
jest to początek czegoś wielkiego, odpowiedź na potrzeby małych i średnich firm, które stanowią trzon polskiej gospodarki. Jeszcze
raz bardzo dziękuję za to wspaniałe wydarzenie.
Wioletta Wiszniowska-Wąs, PHU ADAM

Niezwykle ciekawe zagadnienia, poruszane na kongresie oraz ich różnorodność sprzyjały frekwencji na tym wydarzeniu.
W agendzie interesujące tematy mogli znaleźć dla siebie zarówno technolodzy produkcji, handlowcy, jak też kadra menadżerska
oraz właściciele przedsiębiorstw mięsnych. Wysokie zainteresowanie ze strony uczestników wydarzenia stworzyło możliwości do
wymiany wiedzy i poglądów. Kongres był również świetną okazją do odświeżenia kontaktów z kontrahentami oraz nawiązania
nowych relacji.
Grzegorz Rykaczewski, Santander Bank

Pragnę pogratulować całej reakcji „Rzeźnika polskiego”, doskonale i profesjonalnie zorganizowanej konferencji. Podejmowane zagadnienia oraz możliwość wysłuchania i spotkania wielu wartościowych gości, zadowoliła pewnie wszystkich uczestników.
Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w takim wydarzeniu. Życzę powodzenia w dalszej pracy oraz siły i pomysłów na następną konferencję.
Mateusz Mierzwa, Jeronimo Martins Polska S.A.

Uważam iż, kongres technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing to kolejna świetna inicjatywa redakcji
miesięcznika „Rzeźnik polski”. Całość, zarówno ze strony oprawy „estradowej”, jak i pozostałych aspektów organizacyjnych zasługuje na najwyższą ocenę. Ciekawe bloki tematyczne, możliwość rozmów i integracji branży były nie do przecenienia, dlatego też
imprezę oceniam na 5+ i z niecierpliwością czekam na kolejną odsłonę MEATingu.
Marek Kapkowski, Mikster

Uważam, że wszelkie kongresy i spotkania branżowe są niezbędnym elementem rozwoju każdego przedsiębiorcy, który jest
otwarty na nowości, wymagania prawne czy też trendy i preferencje konsumenckie. Na MEATingu tematyka wszystkich prelekcji
była bardzo przemyślana i trafna. Zaprosiliście ludzi z wielu dziedzin więc pewnie każdy znalazł interesujące tematy. Nie ukrywam,
że skorzystamy z kilku kontaktów nawiązanych w czasie kongresu. To co chciałabym podkreślić, to perfekcyjna organizacja oraz
uwaga skierowana na zaproszonych gości. Z reguły podobne przedsięwzięcia kończą się w momencie „zamknięcia drzwi” po ostatnim uczestniku, a wasze zaangażowanie trwa jeszcze długo po, tzn. mailowa informacja i przypomnienie o relacji telewizyjnej,
przesłane materiały prelegentów, podziękowania... Zrobiło to na mnie duże wrażenie i za to dziękuję.
Wiesława Biegun, ZPM BIEGUN

Nowoczesna formuła spotkania, interesujące bloki tematyczne, debata poruszająca ważne tematy, ciekawi uczestnicy – to
wszystko złożyło się na jedno z najciekawszych wydarzeń branżowych, jakim niewątpliwie był Kongres technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej – MEATing 2019. Gratuluję organizatorom pomysłu i jego perfekcyjnej realizacji. Z niecierpliwością
czekam na kolejne spotkanie.
Agnieszka Pala, SALMON HYGIENE POLSKA

Spotkanie branżowe wnoszące bardzo ważne tematy i pytania, z jakimi przedstawiciele branży mięsnej codziennie się zderzają w obecnych trendach. Szczególnie - z czym już się zmierzamy jako producenci, a co jeszcze będziemy potrzebowali w przyszłości
zmienić, aby obrać prawidłowy kierunek biznesowy dla najlepszego sukcesu i zadowolenia klienta w kwestii kreatywnej propozycji
produktów (opakowania również) nie zapominając jednak, iż mięso wciąż jest jednym z potrzebnych składników diety każdego
człowieka.
Wioletta Jaruga, Superdrob
Ważne spotkanie, podczas którego poruszono wiele aktualnych kwestii od sytuacji bieżącej branży mięsnej, przez zdefiniowanie trendów i kierunków obserwowanych na rynku, po wskazanie sposobów budowania silnej pozycji zakładów.(...) Niewątpliwe
wartością dodaną tego spotkania była prelekcja o znakowaniu żywności, która rozwiała wiele wątpliwości generowanych przez
gąszcz przepisów. Frekwencja podczas Konferencji MEATing to odpowiedź na potrzebę jednoczenia sił producentów, aby stawiać
czoła wszelkim przeciwnościom, które piętrzą się przed branżą.
Katarzyna Ćwik, Moguntia

Kongres MEATing spełnił w pełni nasze oczekiwania. Dzięki perfekcyjnej organizacji i współpracy z organizatorami, wydarzenie zorganizowane przez redakcję „Rzeźnika polskiego” było doskonałą okazją do licznych spotkań i owocnych rozmów. Merytoryczność i fachowość wystąpień, a także aktualność poruszanych tematów sprawiły, iż nawet tak bardzo intensywny dzień nie
przeszkodził w wysłuchaniu z uwagą wszystkich prezentacji. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiło także wykorzystanie nowoczesnych technologii przy ocenianiu prezentacji i prelegentów.
Anna Urbańska, AVO WERKE
Powiem krótko, było merytorycznie, fachowo i na temat. Uważam, że formuła kongresu to strzał w dziesiątkę - nie tylko
świetny pomysł, ale również realizacja, innowacyjna formuła, nowoczesna oprawa, perfekcyjnie dobrana tematyka, ciekawi ludzie i doskonała debata. Uważam, że idea ta powinna być kontynuowana tak, aby branża mięsna mogła spotykać się co roku.
Z niecierpliwością czekam na kolejną odsłonę MEATingu.
Barbara Wilczek, Hamilton
Kongres MEATing 2019 to merytoryczna odpowiedź na potrzeby i wyzwania stawiane współczesnej branży mięsnej, a także
możliwość nawiązania wartościowych relacji biznesowych.
Bartłomiej Milewski, MESSER
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Galerie foto z Kongresu MEATing 2019:

kliknij
w linki poniżej
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Pobudzamy [szare] komórki.

MEATing 2020

20 lat razem!

Od ponad 20 lat codziennie rozmawiamy
z przedstawicielami branży mięsnej
o ich sukcesach i problemach.
Opinie o 1. edycji Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing pokazały,
że wiemy jak zorganizować wydarzenie, podczas którego porusza się tematy, którymi żyje branża.
W przystępnej, ale i spektakularnej formie.
Aktualna i potrzebna branży tematyka oraz prestiżowa lokalizacja 2. edycji Kongresu sprawią,
że będzie to jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej udane wydarzenie.

Dlatego też - nie zastanawiaj się dłużej.
Zgłoś swoje uczestnictwo!
Zapraszamy!
www.MEATing.pl
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
Tematyka KONGRESU
Marketing produktu, a Prawo żywnościowe
		- „Bez konserwantów”, „bez glutaminianu”, „bez fosforanów”, „bez laktozy” i inne „negative claims”, a aktualne interpretacje.
		
		

- Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO – nowe regulacje krajowe.
- Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce rynkowej.

Wyzwania dla branży przetwórstwa mięsa
		
		
		

- Opakowania dla branży przetwórstwa mięsnego.
- Wymagania stawiane przez handel.
- Najnowsze rozwiązania dla branży mięsnej.

Jakość i bezpieczeństwo przetworów mięsnych
		- Kultura Jakości.
		
		

- Zafałszowania żywności.
- Higiena procesu produkcyjnego.

!
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TRZY DebatY - Quo vadis branżo mięsna? Zmiany na rynku - szanse czy zagrożenia?
		W czasie trzech około-godzinnych Debat zaproszeni Goście - przedstawiciele firm i organizacji związanych z szeroko pojętą
		
branżą przetwórstwa mięsa (produkcja, usługi, handel), poruszą szereg zagadnień dotyczących obecnej oraz przyszłej sytuacji
		
w naszej branży. Każdą Debatę zakończy sesja pytań „z sali”, na które odpowiedzą jej uczestnicy.

www.MEATing.pl
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
	Dzięki doświadczeniom wyniesionym z przebiegu poprzedniej edycji Kongresu
wiemy czego oczekują jego uczestnicy. Dlatego też:

Prezentacje, prelegenci
– tylko niezbędna wiedza, bez niepotrzebnej „otoczki”
Dokładamy starań, by wszystkie prelekcje i prezentacje były jak najbardziej merytoryczne i odpowiadały na konkretne problemy.
Gwarantujemy merytoryczne i ciekawe wykłady. Zapewniamy dużą dawkę przydatnej wiedzy, w łatwo przyswajalnej formie.

DLA KOGO? / UCZESTNICY KONGRESU
Profil uczestnika:

Osoba odpowiedzialna za produkcję, rozwój i jakość produktów oferowanych przez zakład przetwórczy.
Na Kongres zapraszamy przede wszystkim technologów, szefów produkcji, ale również działy rozwoju
i jakości zakładów przetwórstwa mięsa. To właśnie oni znajdą w czasie Kongresu najwięcej wartościowych
dla siebie treści.
Nie mniej jednak również właściciele czy dyrektorzy zakładów nie będą się na Kongresie nudzili.
Ilość przydatnych treści, ich forma oraz aktualność na pewno pozwolą skonfrontować wiele własnych
przekonań ze stanem faktycznym i wyciągnąć konstruktywne wnioski.

www.MEATing.pl
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
Formuła wydarzenia: minimum czasu - maksimum korzyści
Biorąc pod uwagę to, iż każda z osób związanych z dzisiejszym przetwórstwem mięsa żyje w permanentnym „niedoczasie” – postanowiliśmy zaproponować jednodniową formułę naszego spotkania. Zdajemy sobie sprawę jak trudno obecnie wygospodarować czas na udział
w Kongresie, dlatego też udział w wydarzeniu będzie bardzo intensywny, zaś wiedza przekazana zostanie „w pigułce”.

Charakter imprezy - przede wszystkim networking
Podczas Kongresu największy nacisk będziemy kładli, i do tego będziemy zachęcali uczestników, na możliwość nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych.
Uczestnikami wydarzenia będą zarówno
przedstawiciele zakładów przetwórczych jak i firm-dostawców dla branży mięsnej. Da to możliwość
nawiązania wielu rozmów handlowych i zapoznania się / przedstawienia rozwiązań pomocnych w
prowadzeniu działalności przetwórczej.
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
wydarzenia towarzyszące kongresowi
Aby jeszcze bardziej zintensyfikować korzyści z udziału w Kongresie – zaplanowaliśmy, poza ciekawymi, merytorycznymi wykładami, interesujące wydarzenia towarzyszące. Będą to:

TRZY DEBATY - Quo vadis branżo mięsna? Zmiany na rynku - szanse czy zagrożenia?
W czasie trzech około-godzinnych Debat zaproszeni Goście przedstawiciele firm i organizacji związanych z szeroko pojętą
branżą przetwórstwa mięsa (produkcja, usługi, handel),
poruszą szereg zagadnień dotyczących obecnej oraz przyszłej
sytuacji w naszej branży. Każdą Debatę zakończy sesja pytań
„z sali”, na które odpowiedzą uczestnicy Debaty.

TARGI

dostawców produktów i usług dla branży mięsnej.
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Wskazujemy Liderów.

MEATing 2020
Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
wydarzenia towarzyszące kongresowi

UWAGA!
NOWOŚĆ MEATing 2020:

Podczas wieczojnej Gali
odbędzie się podsumowanie
oraz wręczenie nagród w konkursie
To mi smakuje! Eksperci rekomendują.

- podczas wieczornej Gali podsumowującej Kongres MEATing 2020 odbędzie się wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu To mi smakuje!
Eksperci rekomendują. Jest to ogólnopolski konkurs dla zakładów mięsnych, mający na celu promocję najlepszych produktów wędliniarskich,
organizowany przez naszą redakcję.
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
wydarzenia towarzyszące kongresowi

W czasie wieczornej Gali zaprosimy Państwa na
„Oświadczyny”
Antoniego Czechowa w reżyserii Andrzeja Niemirskiego

„Oświadczyny” to arcyśmieszna miniatura wg. Antoniego Czechowa. Świetne dialogi, błyskotliwe riposty i pełna napięć i zwrotów fabuła - przykuwa uwagę i trzyma
w napięciu - od początku do końca spektaklu.
Do wiejskiego majątku przybywa sąsiad. Jest wyjątkowo ubrany we frak. Znany jest też ze swojego ślamazarstwa i hipochondrii. Okazuje się, że przyjechał prosić
o rękę córki gospodarza. Gospodarz jest zachwycony, że pozbędzie się z domu swojej córki – starej panny. Zamiast do oświadczyn dochodzi do wielkiej awantury. Kiedy w końcu córka gospodarza dowiaduje się o celu wizyty sąsiada, koniecznie chce
naprawić sytuację. Nie jest to jednak takie proste.
Wystąpią:
Joanna Górniak - aktorka Teatru Rampa
Stworzyła kilka wybitnych ról teatralnych. Grała w wielu filmach i serialach, np.: „Prawo Agaty”, „Wyjazd Integracyjny”, „Plebania”, „Egzamin z życia”, „Pensjonat pod różą”.
Robert Kowalski - aktor Teatru Rampa
Ma na swoim koncie kilkanaście ról teatralnych, m.in. rolę Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z Lublina”, rolę Fiedki w „Skrzypku na dachu” Josepha Steina. Ponadto zagrał
m.in. Andżulina w „Marcowych migdałach”, Magistra w serialu „Świat według Kiepskich” czy Zalewskiego w serialu „Złotopolscy”.
Andrzej Niemirski - aktor Teatru Rampa
Znany z serialu „13 Posterunek”, w którym grał rolę insp. Kota. Występował również
w wielu filmach fabularnych. Gra również rolę Jakuba w serialu „Na Wspólnej”, Modesta w „Barwach Szczęścia” czy Edwarda Jasińskiego w „Leśniczówka”.
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?
Idealne miejsce dla spotkań biznesowych
Położenie 12 km od centrum Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdów z tras A2 i S8 oraz wielofunkcyjność przestrzeni konferencyjno-hotelowej sprawiły,
że MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel stał się naturalnym wyborem dla naszego
Kongresu.

To nowoczesne i prestiżowe centrum konferencyjno-hotelowe dysponujące 35 salami konferencyjno-bankietowymi. W połączeniu z przestronnymi powierzchniami lobby
hotelowego, hallu i foyer centrum konferencyjnego oraz przylegającego do obiektu terenu zielonego i parkingu, obiekt dysponuje ponad 14 000 m2 powierzchni, którą będziemy mogli,
w razie potrzeby, wykorzystać podczas Kongresu MEATing
2020.

Spotkajmy się w
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

26 maja 2020 r.

www.mazurkashotel.pl

UWAGA!
na hasło “MEATing 2020”

uzyskasz specjalne
ceny na nocleg
w hotelu MAZURKAS
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Dlaczego warto przyjechać na Kongres MEATing 2020?

50% RABATU

dla wszystkich uczestników Kongresu MEATing 2020
na nasz BESTSELLER - książkę „Technologiczne uwarunkowania powstawania odchyleń jakościowych wyrobów mięsnych”.
Zawartość merytoryczna książki (2 tomy):
Wędliny obrabiane termicznie:
- wędzonki parzone,
- kiełbasy parzone i wyroby blokowe,
- wędliny pieczone, parzone niskowydajne
oraz podsuszane i suszone.
Przetwory drobiowe.
Tłuszcze topione (smalce).
Wędliny surowe:
- wędliny surowe miękkie,
- wędliny surowe dojrzewające.
Wędliny podrobowe i wyroby garmażeryjne:
- salcesony i studzieniny,
- kiszki wątrobiane i pasztety,
- kiszki kaszane (kaszanki).
Konserwy:
- konserwy pasteryzowane,
- konserwy sterylizowane.
Wyroby pakowane.
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Patronat medialny nad Kongresem MEATing 2020 objęła redakcja programu Agro Pasja
Z wydarzenia zostanie przygotowana relacja filmowa, która ukaże się w jednym z odcinków Agro Pasji.

Program jest emitowany nieprzerwanie od 2014 r. i od samego początku może się pochwalić kilkuset tysięczną rzeszą stałych, wiernych widzów.

Program jest nadawany na antenie POLSAT NEWS oraz POLSAT NEWS 2.
Jest również dostępny na platformach ipla i YouTube oraz w telewizji naziemnej.
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Kreujemy [najlepsze] rozwiązania.

www.MEATing.pl

organizator:

kontakt:
Marek Bielski				Karolina Szlapańska			Katarzyna Salomon
tel. 509 230 711			
tel. 509 230 713			
tel. 509 230 714
m.bielski@mieso.com.pl		k.szlapanska@mieso.com.pl		k.salomon@mieso.com.pl

