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Najlepsze rozwiązanie higieniczne
Spotkaj się z ekspertami
Zrównoważona historia

Broszura informacyjna

Papier bibułkowy: 
mądry wybór20
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NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE  
HIGIENICZNE

SPOTKAJ SIĘ Z EKSPERTAMI
ZRÓWNOWAŻONA HISTORIA

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW

Niniejszy szczyt jest przeznaczony dla kierowników 
działów zaopatrzenia w branży HORECA i hotelarsko-
gastronomicznej, którzy podejmują decyzje dotyczące 
zakupów na potrzeby toalet, kuchni i recepcji. Szczyt 
koncentruje się również na właścicielach firm z branży 
HORECA, którzy dostrzegają ogromne znaczenie 
bezpieczeństwa klientów i chcą uzyskać najnowsze 
informacje i nowinki techniczne, które mogą wesprzeć 

ich decyzje biznesowe. Te grupy odbiorców dążą 
do podobnych celów, a program szczytu zawiera 
elementy, które będą dla nich interesujące. Zaletą 
wirtualnego szczytu jest to, że delegaci mogą 
swobodnie dołączać do sesji, które ich najbardziej 
interesują. Mogą logować się z własnego biurka i nie 
muszą tracić czasu na podróżowanie do fizycznego 
miejsca wydarzenia.

PANDEMIA COVID-19

Pandemia COVID-19 zwróciła uwagę na ogromne 
znaczenie zdrowia i higieny. Bezpieczeństwo 
pracowników i klientów w środowisku pracy stało 
się dla wszystkich absolutnym priorytetem. Jedną 
ze strategii, która zyskała szczególną uwagę, 
są higieniczne korzyści papieru bibułkowego 
stosowanego do wycierania i osuszania rąk oraz 
powierzchni. Wyjątkowe właściwości higieniczne 
papieru bibułkowego przyczyniły się do postrzegania 
go jako rozsądnego wyboru zwiększającego 
bezpieczeństwo zarówno w środowisku domowym, 
jak i publicznym.

NINIEJSZY SZCZYT

Celem niniejszego szczytu jest przedstawienie 
biznesowego uzasadnienia dla stosowania papieru 
bibułkowego w branży hotelarsko-gastronomicznej. 
Podczas wydarzenia poznamy higieniczne korzyści 
stosowania papieru bibułkowego w każdej sytuacji, 
przedstawimy jego zrównoważone właściwości, 
a  także wykażemy, dlaczego konsumenci wybierają 
papier jako zaufaną pomoc w zachowaniu zdrowia 
i bezpieczeństwa.



Porady:
oferuje zasoby, które pozwolą na dostosowanie firmy do 
przyszłości. Wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią 
dokonanie zmian związanych z nową normalnością. Wsparcie 
w uzyskaniu rentowności, opłacalności i bezpieczeństwa firmy 
w 2021 roku i później.

Interaktywna sesja:
oferuje możliwość zadawania pytań ekspertom zarówno 
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem komunikatora 
internetowego. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z członkami 
społeczności zajmującej się zdrowiem i higieną oraz spotkać 
się z innymi osobami poszukującymi rozwiązań w środowisku 
covidowym i post-covidowym.

Najnowsze badania 
ekspertów:
czołowi mikrobiolodzy z całej Europy 
podzielą się wynikami swoich 
najnowszych badań i wskażą, jak 
minimalizować rozprzestrzenianie 
się mikroorganizmów w przestrzeni 
publicznej.

Przykłady rzeczywistych 
przypadków:
możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób inne 
podmioty działające w branży poradziły sobie 
z  różnymi scenariuszami i sytuacjami. Poznaj 
powody stojące za niektórymi decyzjami. Skorzystaj 
z okazji do oceny wad i zalet różnych opcji oraz ucz 
się na sukcesach i błędach.

Informacje  
od konsumentów:
możliwość odkrycia, czego chcą i oczekują 
konsumenci przebywający w przestrzeni 
publicznej. Dowiedz się, jak korygować błędne 
informacje i zachęcać do przestrzegania 
przepisów, jednocześnie utrzymując dobre 
relacje.

Dlaczego warto 
wziąć udział?



Poznaj 
prelegentów

Przedstawmy się

Profesor Marc Van Ranst
Ogólnoeuropejskie spojrzenie na higienę, transmisję 
mikroorganizmów i bieżące prace naukowe – z uwzględnieniem 
osuszania dłoni

Marc Van Ranst jest profesorem KU Leuven oraz Rega Institute for 
Medical Research. Podzieli się on spostrzeżeniami i wnioskami 
płynącymi z własnych badań oraz pełnionej przez niego funkcji 
międzyresortowego komisarza w belgijskim rządzie federalnym.

Profesor Mark Wilcox
Możliwość zakażenia podczas osuszania dłoni

Mark Wilcox, profesor Leeds University i Leeds Teaching Hospitals, 
przedstawi wyniki wieloośrodkowych badań dotyczących 
zanieczyszczenia szpitalnych toalet i rozprzestrzeniania się 
bakteriofagów do środowiska oraz rozprzestrzeniania się 
drobnoustrojów zarówno w toaletach, jak i poza nimi.

Keith Redway
Jaka metoda osuszania dłoni jest najbardziej higieniczna 
w sektorze HORECA?

Keith Redway jest emerytowanym wykładowcą na Wydziale Nauk 
Biomedycznych University of Westminster w Londynie. Prowadził 
wykłady z mikrobiologii medycznej i medycznej biologii molekularnej, 
jest również autorem prac naukowych dotyczących różnych aspektów 
higieny i przenoszenia drobnoustrojów.



Program wydarzenia
Dyskusja panelowa
Panel ekspercki złożony z naukowców, ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz 
podmiotów z branży HORECA dyskutuje o zaletach papieru bibułkowego – przewidziano 
również możliwość zadawania pytań i włączenie się do udziału w dyskusji.

Najważniejsze 
punkty programu

Znaczenie higieny rąk w zachowaniu ogólnej higieny 
w przestrzeniach wspólnych

Wieloośrodkowe badania dotyczące zanieczyszczenia 
szpitalnych toalet i rozprzestrzeniania się bakteriofagów 
do środowiska oraz rozprzestrzeniania się 
drobnoustrojów zarówno w toaletach, jak i poza nimi

Ogólnoeuropejskie perspektywy na higienę, transmisję 
patogenów i bieżące badania naukowe prowadzące 
do zrozumienia pandemii

Zachowanie bezpieczeństwa personelu i klientów oraz 
minimalizacja rozprzestrzeniania się mikroorganizmów

Jak zrównoważone są papierowe ręczniki? Spojrzenie 
na łańcuch dostaw oraz drogę od drzewa do podajnika 
i utylizacji

Biznesowe uzasadnienie stosowania papierowych 
ręczników. Możliwości zaopatrzenia obejmujące handel 
elektroniczny oraz systemy o obiegu zamkniętym 
oferujące dostawę i zarządzanie odpadami

Co oznacza zrównoważony rozwój w odniesieniu 
do osuszania dłoni w branży HORECA?

Przekazywanie informacji o zrównoważonym rozwoju 
grupie odbiorców z branży HORECA

Pozycja zrównoważonego rozwoju w świetle wartości, 
nastawienia i odczuć klientów, co jest zrównoważone, 
a co nie

Kierowanie procesem specyfikacji: podejmowanie 
decyzji dotyczących higieny i zrównoważonego rozwoju 
we właściwym momencie

Informacje od konsumentów: wpływ pandemii na 
podejście i oczekiwania klientów w odniesieniu do higieny

Papier bibułkowy w centrum uwagi. Jaką rolę odgrywa 
papier bibułkowy w zrównoważonym, odnoszącym 
sukcesy biznesie HORECA – od toalet i kuchni po 
przestrzenie publiczne

TEMAT 1 – Higiena i bezpieczeństwo

Naukowcy przedstawiają dowody potwierdzające 
znaczenie higieny rąk w zachowaniu ogólnej higieny 
w  firmie. Omówienie skuteczności różnych opcji 
osuszania dłoni w procesie zachowania bezpieczeństwa 
personelu i klientów oraz minimalizacji rozprzestrzeniania 
się mikroorganizmów.

TEMAT 2 – Zrównoważony rozwój

Dlaczego ręczniki papierowe są mądrym wyborem dla 
zrównoważonego świata? Poznaj zrównoważoną historię 
związaną z papierem bibułkowym – od certyfikowanych 
lasów po ekologiczne projektowanie i produkcję. Dowiedz 
się, w jaki sposób jednorazowy papier bibułkowy może 
wpłynąć na zrównoważony rozwój w branży HORECA.

TEMAT 3 – Trendy wśród konsumentów

Zajrzyj w umysły konsumentów. Poznaj ich obawy 
i  oczekiwania, a także nastawienie do produktów 
z  papieru bibułkowego jako opcji zachowania higieny 
podczas odwiedzin w podmiotach branży HORECA.



Fanis Papakostas
Przewodniczący European Tissue Symposium

fanis.papakostas2@gmail.com
SZCZEGÓŁY SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE
https://europeantissue.com/tissue-paper
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