A Metsä Board elnyerte
a tekintélyes iF Design Award kitüntetést

A fogyasztói termékek csomagolása
kategóriában a Victorinox Rescue Tools
kreatív csomagolási tervéért tüntették ki
a Metsä Board-ot az iF Design Award-dal.
Az innovatív csomagolás a Victorinox
szerszám kinyitási mechanizmusának
utánzásával szerez újszerű élményt
a felhasználónak.
A Metsä Board-ot a Victorinox China bízta meg
a biztonsági és mentőegységek által használt
többfunkciós kés csomagolásának újratervezésével. A Metsä Board tervezői azt a célt tűzték maguk elé, hogy a csomagolás a maximális vizuális
hatás mellett strukturális szerepet is betöltsön.
Ehhez a feladathoz a Metsä Board mindkét oldalon mázolt Carta Elega hajlítottdoboz-kartonját
választották ki, amely fényűző benyomást kelt,
emellett viszont kicsi a tömege.
A csomagolásnak tiszta és pontos megjelenést
kölcsönöznek a precízen kidolgozott élek és az
átlapolás nélküli hajtások. Ezek a tulajdonságok

A Hong Kong Print Awards 2015 győztese a Carta
Elega kartonból készült és a Metsä Board Packaging
Services által tervezett design
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iF Design Award 2016, Cyril Drouet és Risto Auero

lényegesen megkülönböztetik a csomagolást a
hagyományos merev dobozoktól. Az oldalelemeket a csomagolás többi részétől függetlenül egyszerűen ki lehet cserélni, amelyeket a mindenkori célpiachoz szóló reklámfelirattal lehet ellátni.
Ragasztót sem tartalmaz a csomagolás, amivel a
Victorinox márka fenntarthatóság iránti elkötelezettségét fejezi ki.
Cyrill Drouet, a Metsä Bord Design and Innovation igazgatója így magyarázza: „Nagyon örülünk az iF Award-nak, hiszen ez legfőbb célkitűzésünket igazolja vissza: azt, hogy fenntartható
és innovatív csomagolási megoldásainkkal járuljunk hozzá ügyfeleink sikeres márkaépítéséhez.
Ezenkívül globális csomagolási stratégiák kidolgozásával, értékes marketinginformációkkal,
részletes költség- és átfogó laborelemzésekkel is
támogatjuk ügyfeleinket.”
Már több mint hatvan éve jutalmazzák az iF
Design Award díjjal a legjobb eredményeket a
design területén. Magasrangú nemzetközi zsűri bírálta el az 53 országból beérkező, több mint
5000 pályamunkát, és ítélte oda a nyerteseket
megillető kitüntető elismerést.

