Acket, finalist
categorie Non-Food

SHC, winnaar Most Innovative
Carton Award

Remmert Dekker,
winnaar categorie Food

Vouwkartonnages zijn creatief, veelzijdig en
duurzaam. Voor meer informatie kunt u terecht op

www.vouwkartonplatform.nl

Joost van Andel, designer en medeoprichter van Paxpring:

Vouwkarton:

‘Vouwkarton is zeer veelzijdig’

omdat uw product het waard is!
De verpakking biedt brand owners de beste manier om hun product te promoten en
boodschap te communiceren richting de consument. Door het product in vouwkarton
te verpakken kunnen zij zich pas echt onderscheiden in het schap!
De concurrentie tussen de verschillende communicatiekanalen is enorm. Het is
zeer moeilijk je boodschap te laten opvallen tussen de vele andere afzenders van
informatie. Print staat onder druk en online is versnipperd. De verpakking biedt
brand owners echter de kans om de aandacht van de consument te trekken, niet
alleen op het schap, maar ook thuis in de keukenkast of tijdens het gebruik of op
het moment van consumptie.
De kracht van vouwkartonnages is enorm door de zichtbaarheid in het schap en
thuis bij de consument. Het perfect bedrukbare oppervlak is onovertroffen. Vouwkartonnages zijn veelzijdig in vorm, constructie en toepassingsmogelijkheden.
De bedrukking biedt veel creatieve mogelijkheden en elke gewenste uitstraling.
De consument vraagt steeds vaker om duurzame producten. De combinatie product
en verpakking zal als geheel dan ook zo duurzaam mogelijk moeten zijn. Het gebruik
van vouwkarton biedt de brand owner geweldig veel voordelen bij het verduurzamen
van zijn producten. Vouwkarton is recyclebaar en de grondstof is hernieuwbaar.
Een krachtig argument in de circulaire economie die langzaamaan ontstaat.
Vouwkarton Platform Nederland is tijdens Packaging Innovations aanwezig met
een eigen beursstand. Bezoekers kunnen daar voorbeelden van de laatste mogelijkheden op het gebied van vouwkarton bekijken.
Ook zullen Tim van Amerongen en Oscar de Haan van Paxpring tijdens een van
de learnShops namens het platform de vele toepassingsmogelijkheden van vouwkarton illustreren aan de hand van een concrete verpakkingscase.

Beursstand Vouwkarton Platform Nederland nr. C102
learnShop ‘Design kansen van vouwkarton’
donderdag 28 november 12.15 - 13.00 uur

Van Genechten Angoulême,
winnaar Carton of the
Year Award 2013 met
de Twinkle Box.

‘We ontwerpen, ontwikkelen en leveren verpakkingsoplossingen voor verschillende internationaal
opererende bedrijven in diverse branches. Ons
uitgangspunt is altijd het product en de wens van
de klant. Op basis daarvan ontwerpen we de beste verpakking: altijd op maat, materiaalneutraal
en met oog voor de eindgebruiker. Voor B2B kan
bruin karton bijvoorbeeld de beste verpakkingsoplossing zijn, omdat de functionaliteit van de
verpakking voorop staat. Voor de consumentenmarkt daarentegen heeft de verpakking een heel
andere functie. De verpakking moet de shopper
tot aankoop verleiden en de consument ook daarna bevestigen in de juiste aankoopbeslissing. In
de praktijk betekent dit dat we vaak kiezen voor
vouwkarton als verpakkingsmateriaal, als hoofdbestanddeel van de verpakking of als onderdeel
daarvan, want een verpakking bestaat veelal uit
meerdere materiaalsoorten. Vouwkarton is niet
alleen zeer veelzijdig. Het is licht en tegelijkertijd
sterk en stevig. Vouwkarton kan daarnaast
prachtig bedrukt worden en het aanbod is ontzettend groot. Vouwkarton is in diverse diktes en
prijsklassen leverbaar. Dat laatste aspect is voor
sommige opdrachtgevers niet onbelangrijk. Wat
voor heel veel klanten eveneens zwaar weegt,
naast de presentatie op het schap, is het milieu-

Xbox disc pack.

vriendelijke aspect van vouwkarton. Vouwkarton
is recyclebaar of desgewenst gemaakt van gerecycled materiaal. Een interessante uitdaging was
wat dat betreft de opdracht van Microsoft, dat
per se een lichte en milieuvriendelijke verpakking
wilde hebben voor de spelletjes van de Xbox.
Die verpakking moest er bovendien net zo mooi
uit zien als de Amaray-verpakking die ze op dat
moment al jaren gebruikten. Tijdens Packaging
Innovations gaan we in op deze case én op de
uitdagingen die dat met zich mee bracht. Want,
hoe moesten we de driedimensionale vorm van
de tray bedrukken?
De verpakkingsoplossing die we bedachten, is
gebaseerd op de wens van de klant, op vakkennis
en op de technologische mogelijkheden die
vouwkarton biedt.’
De duurzame verpakking van de Xbox,
met vouwkarton en paperfoam.

