




Źródło: www.wyborcza.pl



Jak zmieniają się opakowanie na przestrzeni 50 lat?



Źródło: Wydswnictwo "Przegląd Mleczarski" 















„W prawie 60 % przypadkach to opakowanie 

decyduje o zainteresowaniu produktem.

Obecnie uważa się je za jedno 

z najtańszych narzędzi reklamy. 

Kluczowe jest więc takie zaprojektowanie 

i wykonanie opakowania, aby działało na psychikę 

kupującego, zmuszając go do świadomego lub 

podświadomego wyboru produktu”.



Marketing dźwignią handlu

„najważniejszy jest pomysł ”

„ budowanie przewagi wśród konkurencji”

„wizytówka dla biznesmena  

etykieta dla produktu”



Kierunki działania w branży FMCG

� nacisk na nowości i przewagę   

konkurencyjną

� produkty i rozwiązania niestandardowe

� produkty wysoko marżowe

� produkty tradycyjne



Funkcje:

� ochronna- wewnątrz i na zewnątrz

� promocyjno-reklamowa

� informacyjna

Opakowanie + etykieta



Jak stworzyć idealne opakowanie

� Jakość 

� Projekt graficzny

� Funkcjonalność

� Kolorystyka

� Spójność opakowania i etykiety



Spójność etykiety z produktem

Źródło: www.liveinternet.ru/users/4507974/post264151184



Spójność etykiety z produktem

Źródło: www.artisanspecialty.com/Huntsman-Clawson-W-Stilton.pl



Wygląd i grafika przyciągająca uwagę

Źródło: www.mlekpol.com.pl



Źródło: www.polmlek.com

Wygląd i grafika przyciągająca uwagę



Trendy

Hasła reklamowe 

przyciągające uwagę

EKO opakowania

typu  KRAFT

Kolorystyka utrzymana 

w barwach natury

Nietypowe formaty i wzory



Limitowane edycje produktów
Dobry sposób na szybkie przekonanie klienta do 

skorzystania  z oferty.

Źródło: www.freshandnaturalfoods.com

Źródło: www.zott.pl



Etykiety jak za dawnych lat

� etykiety na materiale typu KRAFT

� imitacje papierów czerpanych i strukturalnych



Luksusowe opakowanie dla produktów premium

Cold stamping

czyli srebrzenia i złocenia  na opakowaniach.

Źródło: osm-sierpc.pl



Hasła reklamowe:

Źródło; www.meggle.hr,www.ekolukta.pl/maslo-i-smietana



Nowości, promocje i  gratisy

Źródło: www.tesco.pl

Źródło: ww.frisco..pl



Marketing dla najmłodszych 

- naklejki dla dzieci

Etykiety promocyjne, krótkie serie, limitowane edycje, 



Zdrapki konkursowo-promocyjne

Pod warstwą srebrnej, ścieralnej farby ukryte są informacje konkursowe:  kod 

SMS, QR, nagrody, rabaty, hasła reklamowe.



PEEL-OFF i BOOKLET czyli  etykiety wielostronicowe

� wielostronicowe etykiety  z możliwością umieszczenia większej ilości  

informacji na ograniczonej powierzchni

� przeznaczenie: produkty o małych gabarytach, potrzeba umieszczenia 

dodatkowych informacji: o nowych produktach, przepisach kulinarnych, 

limitowanych edycjach, zastosowaniu produktu, instrukcjach obsługi

Źródło: www.advancedlabelsnw.com/blog/content-overload-booklet-labels-are-the-solution



Bezpieczeństwo produktów

� etykiety plomby- zabezpieczenie przed otwarciem

� wielopaki- etykiety do opakowań zbiorczych



Bezpieczeństwo produktów

� certyfikaty dostawców 

� certyfikaty jakości surowców

� niskomigracyjne farby



Niskomigracyjne farby

Co to jest MIGRACJA ??

-to masowy transfer mikrocząsteczek z opakowania 

do produktu w nim zamkniętego

… zależne od

• skład farby
• podłoże
• proces druku (suszenie, …)
• finalne zastosowanie (typ produktu, sterylizacja, …)
• warunki przechowywania (temperatura, czas, wilgotność…)

Dyrektywy UE -Framework regulation

(EU) No 1935/2004, 

wewnętrzne krajowe regulacje, 

certyfikaty przydatności 



Niskomigracyjne farby

Primery food packaging - bezpośredni kontakt pomiędzy 
opakowaniem a żywnością.
Ryzyko: Migracja poprzez podłoże / opakowanie.

Secondary food packaging - produkt pakowany jest w 
opakowanie typu primary (folia, szkło, pudełko, aluminium …) 
oraz dodatkowo w drugie opakowanie (np. kartonowe, tektura 
falista, itd).
Ryzyko (jeżeli wewnętrzne opakowanie nie stanowi żadnej
bariery do przenikania): Migracja poprzez powietrze, 

lub opakowanie.

Direct contact (tylko kilka pojedynczych farb)

-Ryzyko: zadruk styka się bezpośrednio z produktem 
wewnątrz opakowania



Warstwy etykiety

Źródło:  www.smu.com.pl



Kleje

� Klej akrylowy na bazie wody, najbardziej popularny

i zarazem uniwersalny. 

� Klej kauczukowy charakteryzuje się bardzo dużą i długą 

wytrzymałością. Nadaje się do aplikacji  w niskich temperaturach,  

do produktów spożywczych przechowanych w lodówkach

i chłodniach. 

� Klej usuwalny zwany inaczej odlepnym.

� Klej permanentny do głębokiego mrożenia.

� Klej szybkowiążący, agresywny o bardzo szybkiej adhezji.







Loteria
do wygrania bon o wartości 700 zł netto

na dowolne produkty firmowe. 



Dziękujemy za uwagę
www.kds.com.pl

info@kds.com.pl


