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WorldStar díjas csomagolások
A Csomagolási Világszervezet, a World
Packaging Organization, amelyet 1968-ban alapítottak, 1970 óta rendezi meg minden évben a
csomagolási világversenyt. A nevezés feltétele a
nemzeti csomagolási versenyen elért helyezés.
A világszervezet célja a csomagolástechnika, a
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok valamint
a csomagolással kapcsolatos ismeretek oktatásának fejlesztése.
A 2005. évben meghirdetett versenyre 294
nevezés érkezett a világ 29 országából. A zsűri
2005 októberében ült össze Prágában és 146
csomagolásnak ítélte oda a WorldStar díjat. A
díjkiosztás 2006. április 19-én volt Pekingben.
A csomagolások a következő kategóriákban
versenyeztek: italok, elektronika, élelmiszer,
szépség és egészség, háztartás, gyógyszerek,
egyéb termékek.
Tavaly hat magyarországi gyártó kapott
WorldStar díjat, az idén nem neveztek a magyar
vállalatok. Az idei versenyre 2006 szeptember
29-ig lehet jelentkezni. A különböző kategóriákban: élelmiszer, ital, kozmetikai termékek
csomagolásai között sok szép, különleges, a
marketing szempontoknak megfelelő, illetve a
vevő megnyerésére alkalmas mutatós csomagolás volt. Kétségtelen, hogy az élelmiszerek,
a kozmetikumok csomagolása látványos, hálás
feladat a designer számára. A neves szakemberekből álló zsűri azonban értékelte az innovatív
megoldásokat, a szállítás, a raktározás, illetve
az ellátási láncban előnyös konstrukciókat,
amelyek a teljes logisztikai rendszer követelményeinek megfelelnek. A díjazott csomagolások
között ﬁgyelemreméltó, hullámpapírlemezből,
mikrohullámkartonból és kartonból készült
csomagolások voltak, amelyek közül néhányat
ismertetünk.
Táska mikrohullámkartonból
A speciális és különleges táska Luxor Natur
mikrohullámkartonból és a méhsejt szerkezetű

kartonból készült. A kétféle anyag társítása
eredeti ötlet. A különleges szabásminta és a
dekoratív feliratozás elegáns, attraktív összhatást eredményez. Ez a csomagolás különösen
promóciós célra alkalmas. Előnyösen használható konferenciák és kongresszusok dokumentációjának, valamint kisebb ajándékok csomagolására.
A Cseh Köztársaságban az „Év Csomagolása” díjat nyert terméket a THIMM Obaly, k.s.
tervezte és gyártja (1. kép).
Fekete-fehér csomagolás csokoládéhoz
A doboz egy kimetszéssel készült, amelyből könnyen két csomagolás alakítható. A két
részben különböző csokoládéfajta van. A két
dobozt a felső részen lévő kimetszett fogantyúval össze lehet fogni. A csomagolás alapötlete: „egy doboz, amely tulajdonképpen kettő”.
A homlokfelületen a graﬁka azonos, kifejező
a fekete fehér kontraszthatása: kétféle termék
fekete és fehér csokoládé, két különálló, de
együttes csomagolásban.
A különleges dobozt, amely Israel Star díjat
nyert, az izraeli Frenkel C.d. packaging tervezte és gyártja (2. kép).
Mosdókagyló csomagolása
A hullámpapírlemezből készült csomagolás
egy belső mozgásgátló, védő elemből és egy
külső dobozból áll. A kettős csomagolás megvédi a törékeny terméket a külső mechanikai
hatásoktól. A csomagolás szerkezete követi a
tárgy alakját. A belső védő burkolat trapezoid
kialakítását pedig követi a külső csomagolás
formája. A csomagolás kimetszéssel és ragasztás nélkül készült. A csomagolás a török csomagolási versenyen díjat nyert. A tervező és
gyártó: Olmukksa Int. Paper-Sabanci Ambalaj
(3. kép).
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1. kép. Táska mikrohullámból

3. kép. Mosdókagyló csomagolása

2. kép. Fekete-fehér csomagolás csokoládéhoz

4. kép. Ajtó- és ablakszerelvények csomagolása

Ajtó- és ablak-szerelvények csomagolása
Az új ötletes hajlított rész a kimetszett
doboz szabásmintáján lehetővé tette a különböző méretű ajtó- és ablak-szerelvények csomagolásához eddig megrendelt dobozméretek lényeges csökkentését. Az új konstrukció jóvoltából a
13 különböző méretű alkatrészhez 3 féle dobozt
kell csak rendelni, mivel a dobozok mérete
szükség szerint növelhető. A megrendelő az
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új megoldás eredményeként költségeket tudott
megtakarítani. Az új csomagolás 10 % költségcsökkentést eredményezett, valamint járulékos
megtakarítást a raktározás, a kezelés és az előnyösebb nagyobb sorozatok jóvoltából.
Az Egyesült Királyságban Starpack díjat
nyert dobozokat a Smurﬁt South East tervezte
és gyártja (4. kép).
Eiler Olga

