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Miután bezárta kapuit a FachPack 2018,  
a Metsä Board nagyon elégedett azzal  
az eredménnyel, amit a több mint 1500 
kiállítót felvonultató fontos nürnbergi 
nemzetközi kereskedelmi vásáron elért.  
A prémium minőségű, friss rostokból ké-
szült kartonok vezető európai gyártója  
új arculattal és standkialakítással mutat-
kozott be. A kiállítóhely attrakciói közé 
tartozott a Metsä Board legújabb termé-
keit bemutató négy méter magas kijelző 
és az innovatív „Package Lab”, amely  
a Metsä Board számos formatervének és 
kartontípusának megtekintésére és kipró-
bálására csábította a látogatókat.

A másik fénypont a Green Packaging Star díj volt, 
amit friss rostokból gyártott kartonból készült 
két csomagolási formatervéért kapott a Metsä 
Board a FachPack kiállításon: a T2 Mini Fruit Tea 
csomagolásért és a Pago gyümölcslé „Message on 
a bottle” (üzenet a palackon) promóciójáért.  
A Green Packaging Star Award a csomago-
lási szektor azon fejlesztéseit díjazza, amelyek 
nagymértékben hozzájárulnak a források meg-

Metsä Board büszkeség
A METSÄ BOARD KÉT CSOMAGOL ÁSI FORMATERVE IS ELNYERTE 
A GREEN PACK AGING STAR DÍ JAT 2018 -BAN

A „Design” kategóriában a T2 Mini Fruit Tea  
nyerte el a Green Packaging Star díjat.
Balról jobbra: dr. Johannes Bergmair, a Packforce 
Austria vezérigazgatója, Bettina Tschoner-Fuchs,  
a Metsä Board marketing-kommunikációs vezetője és 
Harald Eckert, a KOMPACK lapkiadó-tulajdonosa

LET  
COLOUR 
TALK.
Metsä Board proudly presents double-coated white top kraftliners for 
even better printing results in corrugated packaging. The enhanced 
smoothness and gloss help make brand colours rich and vivid.  
The long-established quality consistency enables easy converting. 
metsaboard.com

M-REAL IS NOW METSÄ BOARD.

őrzéséhez és a hulladékképződés elkerüléséhez. 
A már számos díjjal jutalmazott T2 Mini Fruit  
Tea válogatás a „Design” kategóriában győzött. 



A Metsä Board sanghaji tervezőcsapata a T2-vel 
szoros együttműködésben alkotta meg a „The 
Grand Most Exotic Bazaar” témájú csomagolást. 

A gyümölcs természetes érzésének tükrözése 
érdekében tudatosan döntött úgy a kreatív csa-
pat, hogy a grafika a Metsä Board Pro FBB Bright 
250 g/m2 tömegű, friss rostokból készült karton-
jának mázolatlan hátoldalára kerüljön.

Az osztrák Gerlinde Gruber és Martha Ploder ter-
vezők által létrehozott „Message on a bottle” elne-
vezésű Pago gyümölcslé-promóció első helyezést 

ért el a „Környezetbarát vállalati filozófia” kategó-
riában. A Metsä Board Pro FBB Bright 285 g/m2 tö-
megű kartonjából készült hüvely jól átgondolt, a 
polcon megjelenő figyelemfelkeltő marketingesz-
közként működik. Az osztrák KOMPACK magazin 
és a Packforce Austria által alapított Green Packa-
ging Star díjat eddig tíz alkalommal ítélték oda. 
A csomagolási szakértőkből álló zsűri a beérkező 
egyedi projekteket a környezetvédelmi fenntart-
hatóság, a költséghatékonyság és az innovációs tar-
talom szempontjai alapján bírálja el.


