Csomagolások versenye Németországban
Eiler Olga

Nürnbergben a Fachpack kiállításon volt az idén is
a német csomagolási verseny és a német csomagolási design verseny eredményhirdetése és ünnepélyes díjkiosztása. Az idei huszonhetedik alkalommal
megrendezett versenyre kétszázharmincnyolc nevezés érkezett, amelyek közül huszonkilenc csomagolást díjazott a zsűri. Két független szakembercsoport zsűrizte a nevezéseket. A hatodik alkalommal
kiírt csomagolási design versennyel külön zsűri foglalkozott. A kategóriák szerint a következőképpen
oszlottak meg a nevezések:
w kereskedelmi csomagolás – 84,
w szállítási csomagolások – 33,
w display csomagolások – 22,
w csomagológépek – 6,
w prototípusok – 31.
A zsűri megállapította, hogy – különösen a kereskedelmi csomagolások területén – néhány érdekes
újdonság jelent meg a termék és a csomagolás kombinációja révén. Ezek a megoldások többletértéket
jelentenek, és a terméket vonzóvá teszik.
A szállítási csomagolások és a display területén
sok műanyagból készült újdonság volt. A faanyag
alkalmazása csökkent. Feltűnő volt, hogy a védelmi
funkció mellett gyakran általános ergonómiai szempontokat is figyelembe vettek a tervezők.
A designverseny pályamunkáinál megfigyelhető
volt az értékesebb anyagok alkalmazása, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ezeket a csomagolásokat a fogyasztó nem fogja kidobni, hanem tovább használja
majd.
Az alábbiakban bemutatunk néhány díjnyertes
nyomtatott csomagolóeszközt.
KERESKEDELMI CSOMAGOLÁSOK
KATEGÓRIÁJA
Gyógyszereskészlet-doboz
Tervező és gyártó: Carl Edelmann GmbH& Co. KG,
Heidenheim
Felhasználó: Aventis Pharma Deutschland GmbH.
Ez egy különleges megoldás a gyógyszeripar szá-
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mára. A dobozkonstrukció három gyógyszert tartalmaz. A beteget maga a csomagolás segíti a gyógyszerek előírás szerinti, helyes bevételében. Ebben
az esetben a betegnek először az első gyógyszert
kell elfogyasztania, mielőtt a következő szedését
elkezdené. A dobozon belül az egymás mögötti elválasztó részek perforációval vannak ellátva, és így
nyithatók. A hajtogatott-kartonok kezelése idősebb
emberek számára is lehetséges, mert a dobozon
jól értelmezhető jelölések és feliratok vannak.

Gyógyszereskészlet-doboz

Rágógumi-csomagolás
Hubba Bubba Mix & Match
Gyártó: Limmatdruck AG / Zeiler AG (Copaco), Köniz
(Svájc)
Tervező: Southern Graphic Systems
Felhasználó: Wrigley GmbH
A zsűri azért díjazta ezt a csomagolást, mert ez a megoldás valóban gyerekeknek készült. Szellemes ennél
a rágógumi-csomagolásnál az, hogy a két különböző ízű termék külön, elválasztva van a dobozban.
Ez növeli a csomagolás értékét, mivel ez egy funkcionális pluszt jelent a doboz használatakor. A gyerekek a dobozon levő piktogramok alapján könnyen
megérthetik a doboz nyitását, a kívánt mennyiség
adagolását és a visszazárást. További előnyt jelent,
hogy ez egy olcsó nyomdaipari technológiával gyártott kartondoboz, amelyhez nem szükségesek kiegészítő nyitó, illetve záróelemek. A csomagolás kiválóan

megfelel a gyermekek igényeinek és fogyasztói szokásainak.

nek értéke a funkcionalitás. A száz százalékban dobozkartonból készült hajtogatott-karton egy rafinált,
de ennek ellenére könnyen kezelhető nyitási mechanizmust tartalmaz. A gondosan elhelyezett gyermekbiztos szerkezet nem teszi lehetővé a gyógyszer
esetleges illetéktelen kivételét.
A Stora Enso Pharmapack® dobozkonstrukciójával
új, viszonylag egyszerűen gyártható megoldás született a gyermekbiztos csomagolások területén.

Rágógumi-csomagolás

Elegáns ajándékdoboz, meglepő hatással
Gyártó: E.Gundlach Verpackung GmbH, Oerlinghausen
Tervező: E.Gundlach GmbH. Oerlinghausen
Felhasználó: Nestlé Deutschland
Ez a doboz zárt állapotban nem látszik rendkívülinek.
A doboz fedelének levétele után már mutatkozik
valami, amitől ez a doboz különös. A felnyitás után
pedig a látványos, sziporkázó ötletek valóságos
kavalkádja jelentkezik. Az ajándékcsomagolással elérhető meglepetés sikeres, maga a csomagolás
praktikus és szellemes. A zsűri véleménye szerint az
ajándékdoboz konstrukciója zseniális kreativitásra
utal, amely díjazásra érdemes.

Gyermekbiztos gyógyszercsomagolás

„Twist&Sell”
Gyártó: Verpackungsgruppe Frey, Mindelheim
Tervező: Albert Frey, Verpackungsentwicklungs GmbH
Felhasználó: csomagolóipar
Ez a „Twist&Sell”-csomagolás a kereskedelem számos követelményét kielégíti. A kartonanyag szempontjából anyagtakarékos (körülbelül 15% megtakarítást eredményez). Könnyen szétszedhető,
megbontható a csomagolás középső részén. Maga
a gyűjtőcsomagolás jól halmazolható. A gyűjtő felnyitásához nem szükséges tépőszál, -szalag vagy
más segédeszköz. Ugyancsak felesleges szállítási csomagolás alkalmazása. Az élelmiszer-áruházakban
könnyen, gyorsan kihelyezhető. A gyűjtődoboz egyaránt gyártható kartonból és hullámpapírlemezből.

Elegáns ajándékdoboz

PROTOTÍPUSOK KATEGÓRIÁJA
Gyermekbiztos gyógyszercsomagolás
Tervező és gyártó: Stora Enso, Imatra (Finnország)
Felhasználó: Gyógyszeripar
Ez a csomagolás minden legkisebb részletében jól
átgondolt, pontosan megszerkesztett doboz, mely-

Twist&Sell
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