MET VOUWKARTON
BEREIK JE DE
CONSUMENT
OVERAL!

Welkom in de circulaire economie
Vouwkarton is een duurzaam materiaal en wordt gemaakt van een
hernieuwbare grondstof: bomen. De Europese productiebossen
waar het hout vandaan komt, worden op duurzame wijze beheerd en
nemen nog steeds in oppervlakte toe. Vouwkarton wordt gemaakt
van zowel nieuwe vezels als gerecycled materiaal. Vouwkarton is na
gebruik perfect te recyclen, zodat ingezameld papier en karton uiteindelijk weer grondstof is voor nieuw vouwkarton. De inzameling van
papier en karton is in Nederland perfect georganiseerd, waardoor de
kringloop wordt gesloten. Maar liefst 85% van het papier en karton
wordt gerecycled! Vouwkarton is daarmee een perfect voorbeeld van
hoe de circulaire economie werkt.

Unfolding the Future of
Web Retail Packaging Design

Vouwkarton Platform Nederland werkt actief samen met Stichting
Papier Recycling Nederland (PRN) en www.papierenkarton.nl op het
gebied van voorlichting over de voordelen van vouwkarton als onderdeel van de totale oud papier en karton inzameling en hergebruik.

Vouwkarton Platform Nederland organiseert de designwedstrijd ‘Unfolding the Future of Web Retail Packaging
Design’ en nodigt designers uit om hun visie te geven op
de mogelijkheden van vouwkarton en web retail packaging. In dit marktsegment liggen namelijk enorme kansen voor vouwkarton. Een groeimarkt waar brand owners
en retailers nu nog een belangrijk marketingmoment laten
liggen bij de consument thuis.

Een uniek netwerk
Vouwkarton Platform Nederland is een uniek netwerk voor de industrie voor de promotie van vouwkarton als veelzijdig, innovatief
en duurzaam verpakkingsmateriaal.

Producten worden vaak nog verzonden in logistieke verpakkingen met nul marketingwaarde en dat is jammer.
Wie wil er nu niet al bij ontvangst en tijdens het uitpakken het gevoel beleven dat hij of zij een ‘cadeautje’ mag
uitpakken? Vouwkarton geeft de mogelijkheid om verpakkingen te voorzien van een bijzondere bedrukking en
uitstraling en voldoet daarnaast aan de vele andere eisen
die gesteld worden aan een verzendverpakking.

Kartonstad

Carton Award Competitie 2014

Lees meer over de designwedstrijd:
www.vouwkartonplatform.nl/creativiteit/
designwedstrijd-web-retail-packaging.html

Binnenkort heet Vouwkarton Platform Nederland u van
harte welkom in Kartonstad - de Nederlandstalige versie
van ‘Cartonville’ - waar jong en oud, expert of leek het verhaal achter vouwkarton verpakkingen kunnen ontdekken.

De Carton of the Year Award ging dit jaar naar
“Fernanda Brandao”, vanwege de perfecte manier
waarop hetgeen het product belooft door de verpakking wordt gecommuniceerd. De verpakking
heeft een unieke vorm en design zodat het opvalt
in het schap en de boodschap van het product op
perfecte wijze uitdraagt: oneindige energie, pure
dynamiek en bijzonder charismatisch.
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De leden van het platform verwerken en bedrukken vouwkarton tot
verpakkingen, leveren of produceren het vouwkarton (het basismateriaal), machines, inkten, etc. of zijn op een andere manier rechtstreeks betrokken bij de Nederlandse vouwkartonnageindustrie.

De Carton of the Year
Award ging dit jaar naar
“Fernanda Brandao”.

Deze virtuele tour brengt de levenscyclus van een
typische vouwkarton verpakking in beeld. Selecteer zelf
een bepaalde stap in het gehele logistieke proces van
het bos, via de kartonfabriek, tot uiteindelijk in de
supermarkt.
Bezoek alvast de Cartonville website:
www.cartonville.co.uk

Voor alle winnaars in de verschillende categorieën
bezoekt u de Pro Carton website:
www.procarton.com/awards/pro-cartonecma-award/2014/categories/

Meer informatie?
Bezoek ook eens onze website www.vouwkartonplatform.nl of kom
langs op onze beursstand C102 tijdens Packaging Innovations 2014
(26 en 27 november 2014).
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Rogier
Krabbendam, secretaris Vouwkarton Platform Nederland, telefoon
070 318 00 34, e-mail rkrabbendam@vouwkartonplatform.nl.

