Négy WorldStar díjat kapott az STI Petőfi!
WORLDSTAR DÍJAT KAPOTT HÉT MAGYAR CSOMAGOLÁS.
EBBŐL ÖT WORLDSTAR DÍJ A MAGYAR NYOMDAIPARNAK,
EZEN BELÜL NÉGY WORLDSTAR DÍJ AZ STI PETŐFI NYOMDÁNAK JUTOTT
Eiler Olga

A Csomagolási Világszervezet a World Packaging
Organization (WPO), amely 1968-ban alakult, 1970
óta rendez évente csomagolási világversenyt.
A WorldStar díjra, tehát a versenyre, az alapszabály szerint, a nemzeti csomagolási versenyen
díjat nyert csomagolásokkal lehet nevezni.

eső szintjét, évente több mint 380 milliárd forint
értéket képviselnek azok a csomagolóanyagok,
amelyeket termékeink fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolásához felhasználunk.”
Az alábbiakban ismertetjük – elsősorban – a nyomdaipari magyar WorldStar díjas csomagolásokat.
STI PETŐFI NYOMDA KFT.
Még nem fordult, elő hogy egy magyarországi
vállalat négy WorldStar díjat kapjon.
Megszoktuk, hogy az STI Petőfi Nyomda Kft. szinte minden évben produkál WorldStar díjas csomagolást, azonban valószínű, hogy ilyen eredményre még maga az igazgató Fábián Endre sem
számított: négy nevezésből négy díjnyertes.
„Medicine” kartondoboz – hamisítás elleni
védelemmel

A zsűri 2007. október 24-én ülésezett Athénban,
a 291 nevezésből 166 kapott WorldStar díjat, közülük hat elnöki különdíjban részesült. A WorldStar díjak ünnepélyes átadását 2008 májusában
tartják Afrikában, Ghána fővárosában, Accrában.
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség által szervezett Hungaropack 2007 Magyar Csomagolási Versenyen díjakat nyert csomagolásokkal neveztek a cégek a versenyre.
Magyarországot a WorldStar zsűrijében, Athénban dr.Kertész Béla, a CSAOSZ főtitkára képviselte,
aki az eredményről így nyilatkozott:
„A megelőző versenyeken Magyarország ötnél
több elismerést még sohasem kapott, így az idei
hét díj kiemelkedő sikernek számít, és jelzi, hogy
a magyar csomagolóipar a rendszerváltás óta igen
jelentősen fejlődött, és versenyképessége sokat
erősödött. Bár csomagolóanyag-felhasználásunk
még nem éri el a legfejlettebb országok egy főre
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A díjnyertes demodoboz, amely többféle védelmi
elemet tartalmaz, a gyógyszer kategóriában nyert
WorldStar díjat. Magyarországon a gyógyszeripar
dinamikusan fejlődő ágazat, a gyártott terméket a
világ számtalan országában forgalmazzák. Mivel
a Petőfi Nyomda a gyógyszeripar fő beszállítója,
évek óta foglalkoznak azzal, hogy a gyógyszerdobozokat különböző védelmi jelekkel ellássák.
A promóciós doboz bemutatja azokat a védelmi
megoldásokat, amelyeket az STI Petőfi Nyomda
a gyógyszeres dobozokon megvalósítani képes.
A gyógyszerhamisítás elleni védelem terén az
utóbbi években a különböző védelmi eszközök
közül a Petőfi Nyomda ma már sokféle megoldást
tud kínálni a gyógyszergyártóknak, olyan megoldásokat, amelyek nem vagy csak nagyon nagy
ráfordításokkal utánozhatóak.
„Denevér” halogénizzó doboza
A csomagolás az egyéb kategóriában nyert WorldStar díjat. A doboz egy különleges konstrukciós
megoldás. A halogénizzókat a dobozon belül a

speciális ablakkimetszésekből kialakított dobogó
és a tetőrészen visszahajtott párnázó fülek rögzítik. A csomagolás ezzel a rögzítéssel, illetve mozgásgátlással mechanikai hatásoktól és ütésektől
védi a törékeny terméket. Az újszerű dobozkonstrukció alapanyaga MM Deltaprint karton, grafikája jól illeszkedik a termékhez. A doboz gyárthatósága viszonylag egyszerű, jó anyagkihozatal
jellemzi. A figyelemfelkeltő, nyitott dekoratív csomagolásban a termék jól látható, felhasználáskor
abból könnyen kivehető. Csomagoláskor a doboz
egyszerű mozdulatokkal, sík formából összeállítható.

A hullámkartonból kimetszéssel készült csomagolás hajtogatással állítható össze. A dobozhoz
háromféle betét készül. Az egyik betétből összeállítható a bokorvágó késes szerkezet csomagolása,
a másik betét a doboz merevítését és a rögzítését,
mozgásgátlását szolgálja. A doboz bemutató jellegű csomagolás, amelyben a termék szabadon
látható. A csomagolás többszínnyomású grafikája a terméket jól szemlélteti, és ismerteti használatát. A csomagolás előnye, hogy a doboz a nem
függőleges nyél ellenére biztonságosan áll. Mindez a megrendelővel közös fejlesztés eredménye.
Zwack Kosher pálinkásdoboz

Bosch fűnyíró gép csomagolása
A bemutató csomagolás az elektronika kategóriában nyert WorldStar díjat.

Miért tartjátok fontosnak a szakmai
megmérettetéseket?
A szakmai versenyek fontosságát abban látjuk,
hogy ezeken a rendezvényeken tudjuk a legpontosabban felmérni, hol is állunk a szakmai
ranglétrán. Másik nem elhanyagolandó tény,
hogy megmérettethetjük önmagunkat a versenytársaink környezetében is, megismerhetjük a versenytársainkat is: erősségeiket, képességeiket,
kreativitásukat, szemléletüket.
Nem utolsósorban egy ilyen versenyen mindig tudunk tanulni is és a tanultakat fel tudjuk
használni fejlődésünkben.
Mit jelent számotokra ez az elismerés?
A WorldStar díjak nagyon nagy sikert jelentenek
a cégünk számára. Minden évben nevezünk
különféle konstrukciós újításainkkal a szakmai
versenyre. A mostani négyes díjsorozat azért is
meghatározó siker számunkra, mert a tulajdonosváltásunk után ezekkel a remek trófeákkal is
alá tudtuk támasztani szaktudásunkat.
A nyertes termékek között volt-e olyan, amely
valamilyen szakmai bravúrnak köszönhette
díjnyertes helyezését?
Igen, a Zwack Kosher pálinkás doboz, ami ProTypographia-díjat is nyert. Szakmai bravúrról
azért beszélhetünk, mert dobozvonatkozásban
nem elterjedt a Twin effect lakkozás, és ennek
következtében nagyon szem előtt kellett tartani

A díszdobozos pálinkacsomagolás az italok kategóriájában nyert WorldStar díjat. A színvonalas
kivitelű díszdoboz a Zwack Kosher pálinkát a pré-

a speciális lakkozott felület védelmét, stanca és
ragasztási folyamataink során.
Hány termékkel pályáztatok?
Ami számunkra a legnagyobb meglepetés volt,
az az, hogy négy termékkel neveztünk, és ezzel
a négy termékkel el is nyertük a WorldStar díjait!
Van-e ezek közül különösen kedves, vagy olyan,
amire kiváltképp büszkék vagytok?
Az összes termékünkre nagyon büszkék vagyunk,
mert mindegyiknek van olyan speciális tulajdonsága, amit ki lehet emelni. Legyen szó a saját
tervezésű, hamisítás elleni védelemmel ellátott
Medicine dobozunkról, a GE-s denevérdoboz
különleges konstrukciójáról, a Zwack Kosher speciális felületnemesítéséről vagy akár a Bosch
akkus fűnyíró mini display funkciójáról.
Hogyan döntitek el, melyik termékkel érdemes
pályázni?
Egyeztetve kereskedelmi szervezetünkkel, megnézzük, hogy mi lehet az adott évben érdekes,
konstrukció, design, technológia vonatkozásban.
A tulajdonosváltás hatással van-e a szakmai versenyeken való részvételre?
Nincs hatással, a jövőben is a nemzetközi mezőny élvonalában kívánunk maradni. Az új tulajdonosunk maga is preferálja a szakmai versenyeken való részvételt.
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mium kategóriába pozícionálja. A díszdoboz 17
mikronos poliészter fóliával bevont 350 g/m2-es
Simcote papírlemezből készült kimetszéssel és
ragasztással. A felületnemesítés különlegessége
a fémgőzölt felületen megvalósított strukturált
lakkozás, amely meghatározza a doboz nívós külső
megjelenését. Az egész csomagolás színvilágával,
a grafika egyszerűségével és eleganciájával a pálinka csúcsminőségére utal, és ezáltal ajándékképessé teszi a pálinkát. A Zwack Kosher pálinka különböző változatai az ablakkivágáson keresztül jól
láthatók.
ZALAI NYOMDA ZRT.
KitKat tojásdoboz

gozó Kft. A szerkezet teljesen újszerű, mert csak az
adagolás pillanatában érintkezik a tabletta a levegővel, utána tökéletesen légmentesen visszazár.
Az adagolótartály szabadalmaztatása folyamatban van. A tartály négy alkatrészből áll, melyek
szerkezeti anyaga fedett fehér polietilén és polipropilén. A tartály záróeleme egy garanciazáras kupak,
csak ennek feltépése után működtethető az adagoló szerkezet.
NEFAB PACKAGING HUNGARY KFT. NOKIA
ÉS KOMÁROM KFT.
Mobiltelefonok szállítási csomagolása

A különleges szabásmintával készült tojás alakú doboz az élelmiszer kategóriában nyert WorldStar
díjat. A Nestlé húsvéti ajándékcsomagolása a KitKat üreges csokoládéfiguráit tartalmazza. A tojás
alakú doboz fő része egy három ponton ragasztott és tojásformára hajtogatott kimetszett karton,
amelyet egy hajtogatott talpelem és egy nyakcímke fog össze. A doboz belsejében a mozgásgátló
rögzítőbetét van. A csomagolás 400 g/m2-es GC
kartonból készült, négyszínes ofszetnyomással, lakkozással, felületén a KitKat márka ismert elemei
és színei ismétlődnek.
KARSAI ALBA MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT.
Tablettaadagolós gyógyszeres flakon
Az adagolószerkezettel működő gyógyszeres tartály a gyógyszer kategóriában nyerte a WorldStar
díjat. A műanyag csomagolást a Sanofi-Aventis
gyógyszergyár részére, a NO-SPA tablettákhoz fejlesztette és gyártja a Karsai Alba Műanyagfeldol-
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A WorldStar díjat az elektronika kategóriában nyerte el a megújított szállítási csomagolás.
A 10 db-os gyűjtőcsomagolásokból képzett rakodólapos szállítási csomagolást, az egységrakományt megújították, illetve korszerűsítették. A régi
helyett új, költségkímélő változatot valósítottak
meg. A rakományt kék színű, nyomtatott zsugorfóliával rögzítik, és csak a valóban szükséges és
elégséges mennyiségű csomagolóanyagot használják fel. Marketingoldalról a zsugorfólia a Nokia
kék színét, ezzel együtt a cég arculatát képviseli.

