Átadták a csomagolásdizájn-verseny díjait
Két díj és egy különdíj talált gazdára a szerda esti díjkiosztón, ahol a Kreatív Csoport Pakk
csomagolásdizájn-verseny eredményét hirdették ki. A zsűrielnök szerint kevés igazán átütő kreatív
megoldással találkoztak.
A Kreatív Csoport idén második alkalommal hirdette meg a Pakk csomagolásdizájn-versenyt, amelyre a
tavalyinál kevesebb nevezés érkezett, ezért a zsűri az értékelés során több kategóriát vont össze. A 44
munka közül végül 13 jutott shortlistre, és végül két kategóriában osztottak ki díjat.
Az élelmiszer kategóriában a Rondo Hullámkartongyártó Csomagolásra készen nevezése nyert, a
sajátmárkás termékek közül pedig a Spar Zöldfűszeres termékcsaládja lett a befutó. A zsűri egy
különdíjat is odaítélt, ezt a Panyizsuzsi design-üvegékszer kollekció csomagolása kapta.
„Sajnálom, hogy az előző évhez képest szerényebb felhozatalból kellett dolgoznia a zsűrinek, ennek
ellenére a beküldött pályázatok jól tükrözik a piacon kapható áruk csomagolási nívóját” – mondta el a
Pakk zsűrielnöke, Pohárnok Mihály, a Design Terminal ügyvezetője. Szerinte a díjak száma is azt
mutatja, hogy kevés az igazán átütő kreatív megoldás.
„Szerencsére tudtunk nemzetközi színvonalú munkákat díjazni, melyek minőségben, grafikai
megvalósításban megütötték a mércét, de hiányoltam az újszerűbb, bátrabb megoldásokat. Ezért is
örültünk meg annyira a Panyizsuzsi kézműves csomagolásainak, melyeket különdíjjal is jutalmaztunk.
Én sokkal több hasonló, ötletes, ízléses megoldás várnék a nagyobb cégektől is” – ezt már SzalaiBurszán Balázs, a Kreatív szerkesztője mondta el, aki szintén részt vett a nevezések elbírálásában.
A Pakk eredménye:
Alkoholos és alkoholmentes italok kategória - A zsűri nem osztott ki díjat.
Élelmiszer kategória :
Csomagolásra készen,
Pályázó: Rondo Hullámkartongyártó
Sajátmárkás termékek kategória
Spar Zöldfűszeres termékcsalád (gyorsfagyasztott)
Pályázó: Spar Magyarország
Egyéb kategória - A zsűri nem osztott ki díjat
Különdíj
Panyizsuzsi, design-üvegékszer kollekció csomagolása
Pályázó: Panyizsuzsi és Társa, Hefelle Glória (grafikus)
A zsűri:
Pohárnok Mihály, a Design Terminál ügyvezetője, a zsűri elnöke
Matheidesz Réka, a Wamp alapító-ügyvezetője
Auth Attila, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa
Fugerth András, a Forma ügyvezető-tulajdonosa
Unger Zsolt, dizájner
Szalai-Burszán Balázs, a Kreatív szerkesztője
(Forrás: Kreatív Online)

