Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan ARIKAN
ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði

veriler de tüm deðerleri tam bir þekilde yansýtýyor
denemez. Kullanýlan test metotlarý ve birimler
durumu daha da karmaþýklaþtýrýr. Örneðin, etin
vakumlu ambalajlanmasýnda kullanýlan iki plastik
filmin sýfýrýn altýndaki sýcaklýklardaki O2 geçirgenliði
þöyle bildirilmiþtir. Filmlerin biri PA  LDPE
laminasyonu, diðeri ise EVA kopolimer (yani EVOH)
 PVDC kopolimer laminasyonudur. Bu
malzemelerin, - 1°Cdeki oksijen geçirme deðerleri
sýrasýyla 2.0 ve 0.6 ml/m2/24 saat/atm olarak
bildirilmiþtir ve bu deðerler 23°C % 90 RHda elde
e d i l e n d e ð e r l e r i n ya k l a þ ý k 1 /5 0  s i d i r.

Et ve et ürünlerinin ambalajlanmasý oldukça
önemli bir mevzudur. Çünkü et ürünlerinin
yüzeyi nemli ve hafif asidik olmasýndan
dolayý, bakterilerin çoðalmasý için çok ideal
bir ortam oluþturur. Sýkça duyduðumuz
gýda zehirlenmeleri ise, oluþan bu
bakterilerin veya bakterilerce üretilen
toksinlerin yutulmasý sonucu meydana

Etlerin vakumla ambalajlanmasýnda üç temel metot
ve ürün kullanýlmaktadýr ve bunlar sýrayla aþaðýda
açýklanmýþtýr:

gelen zehirlenmelerdir.

Þarküteri Ambalajlarý
Etin piþirilmesi esnasýnda, üzerinde bulunan
mikroorganizmalar yok olur. Öte yandan, sýcaklýk
arttýkça mikroorganizmalarýn çoðalmasý da hýzlanýr;
düþük sýcaklýklarda mikroorganizmalarýn geliþmesi
engellenir; ve derin dondurucularda bunlarýn
büyümesi neredeyse durur. Bu yüzden et ve et
ürünlerini buzdolabý veya derin dondurucuda
saklamak gerekmektedir. Düþük sýcaklýklarda
oksitlenme de yavaþlar, ama oksijen geçirme özelliði
çok düþük olan ambalaj malzemeleri kullanýlarak,
ürünlerin oksitlenmesi de engellenmiþ olur.
Taze et baharatla, kokulu diðer bitkilerle, sebzelerle,
tuz, sirke ve yað karýþtýrýlarak sosis, sucuk, salam
ve pastýrma gibi þarküteri ürünleri elde
edilmektedir. Bu ürünler de piþme sürecinden
geçmediði için taze et sýnýfýna dahil edilebilirler.
Sosis, sucuk, salam gibi ürünlerin
ambalajlanmasýnda, ürünün içindeki maddelerin
yani ürünün bileþiminin önemi büyüktür.

34

önleyecek ambalaj malzemesinin kullanýlmasý
gerekir.
Daima düþük sýcaklýklarda saklanan havasý alýnmýþ
bir ambalajýn en önemli iþlevi ürünün gramajýný
ve rengini korumak, vakum ortamýný muhafaza
etmek, hijyenik koþullarý saðlamak ve ürünü
tanýtmaktýr.
Yazýmýzýn ilerleyen kýsýmlarýnda, þarküteri ürünleri
için olabilecek en yaygýn ambalaj malzemelerinden
vakumlu ambalajlar ile modifiye atmosferde
ambalajlama (MAP) ürünlerinin kýsaca neler
olduðuna bir bakacaðýz.

Ambalaj filmleri için bildirilen O2 geçirgenlik
seviyeleri genellikle ortam sýcaklýklarýnda ve
ortalama nemde (tipik olarak 23°C % 75 baðýl
nem) ölçülür, ama hem sýcaklýk hem de nem
gazlarýn filmlerden geçme oranýný etkileyebilir.
Ambalaj filmlerinin düþük sýcaklýklardaki O2
geçirgenliði ile ilgili fazla veri yoktur. Elde olan

Tablo 1: Bazý ambalaj malzemelerinin oksijen ve nem geçirgenlik deðerleri.
Ambalaj malzemesi

Taze et ve et ürünleri için, bu ürünlerin 2 ile 8°C
arasýnda muhafaza edileceði durumlarda, nem ve
buhar geçirgenliði orta düzeyde olan ve oksijeni
geçiren ambalajlarýn kullanýldýðý görülmektedir.
Polistiren (PS) köpük tabaklar üzerine LLDPE veya
plastifiye edilmiþ, inceltilmiþ PVC (19 m)
kaplanýrsa, rengin korunmasý ve et ürününün
kurumasýnýn en aza indirilmesi saðlanmýþ olur.
Bu tür ürünlerde raf ömrü ortalama 4 gün olarak
kayda geçmiþtir. Ürünün rengi dördüncü günün
ardýndan deðiþmeye baþlar ve tadý ekþir.

20 m LLDPE

Öte yandan, iþlenmiþ etlerin raf ömrü normalden
çok daha uzundur ve bazýlarý piþirilmeden de
yenebilir. Ancak, bu ürünlerin uzun ömürlü olmasý
için soðutulmasý ve oksijen giriþini ve kurumalarýný

Dilimlenmiþ pastýrma/et
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Vakumlu ambalajlamada, þarküteri ürünleri
genellikle fleksýbýl ambalajlara (film, torba, vb..)
konarak, bu ürünlerde olabilecek nem kaybý ve
oksijenin et yüzeyine ulaþmasý önlenir. Yani
ambalajlama vakum altýnda yapýlýrsa, et üzerinde
kalan hava miktarý azaltýlmýþ olur.

19 m PVC
50 m LDPE

Ticari ismi

Lineer düþük yoðunlukta
polietilen
Resinit
Politen

Oksijen
(cm3/m2/24
saat/atm 23°C %
50 Baðýl nem)
4-5000

Nem
(g/m2/24 saat/atm 25°C
% 75 Baðýl nem)

4 200
4 200

200-250
5-6

20-30

Tablo 2: Ýþlenmiþ et için ambalaj örnekleri
Dilimlenmiþ pastýrma (poþet, torba)
Dilimlenmiþ et
Sosis, salam, sucuk (Vienna tarzý, Rus tarzý)

Vakumlu Ambalajlar

Naylon (PA)/PE
Kaplanmýþ polyester/PE kaplý
PP/PE
Kaplanmýþ naylon (PA) /PE küçültülmüþ PVDC
torba
Kapak: kaplanmýþ polyester/PE ya da kaplanmýþ
polyester/iyonomer (tam sýzdýrmazlýk saðlanýr)
Taban: cast naylon (PA)/PE ya da cast naylon
(PA)/iyonomer (tam sýzdýrmazlýk saðlanýr)

1. Shrink torba
Bu sistemde et ýsýyla büzülen bariyerli torbaya
konur (tipik olarak EVA kopolimer  PVDC kopolimer
 EVA kopolimerden yapýlmýþ, üç katmanlý
koekstrüzyonla üretilmiþ filmdir; ama bazen bariyer
katman olarak PA ve iç ve dýþ katman olarak da
bir iyonomer kullanýlýr). Daha sonra torbanýn
havasý boþaltýlýr ve torba yapýþtýrýlýr. Geçmiþte,
yapýþtýrma iþlemi için torbanýn aðzý bükülerek
metal bir klip takýlýyordu, bugün ise artýk sýcak
çeneler kullanýlmaktadýr. Torba daha sonra
90°Cdeki suya sokularak ýsýyla büzülür. Büzülme
sonrasýnda, torba etin üzerine oturur ve vakumlu
bir paket haline gelir. Büzülen torbalarý ýsýyla
kapatan tek odalý rotatif makinelerde çok yüksek
vakum seviyeleri saðlanabilmektedir ve bu
makineler çok verimli ve çok yönlüdürler.
2. Nonshrink torba
Bu teknikte, et önceden þekillendirilmiþ plastik
bir torbaya konarak makine içerisinde havasý
alýnmýþ bölüme yerleþtirilir. Önceden belirlenen
düþük basýnca ulaþýlýnca, ýsýnan çeneler kapanýr
ve torbanýn aðzýný kaynaklar. En çok kullanýlan
ürünler, lamine torbalar ya da koekstrüzyonla
üretilmiþ ürünlerdir. En dýþ katmanda, mekanik
özellikleri iyi PET, orta katmanýnda O2 bariyeri
oluþturan PA ve iç katmanlarýnda da nemi
engelleyen ve ýsýyla kolayca yapýþabilen LDPE,
iyonomer ya da EVA kopolimer bulunur. Tipik
yapýlardan biri iyonomer / PA / EVA kopolimeridir.

3. Termoforming
Bu metotta, levha haline getirilmiþ plastik ýsýyla
þekillendirilir. Et ve et ürünleri bu levhalarýn
üzerine konur ve üstten gelen plastik levha vakum
altýnda ýsýyla yapýþtýrýlarak kapak elde edilir.
Genellikle, termoforming yani ýsýyla þekillendirme
yönteminde PA, PET ya da PVC laminasyonlarý,
bazen bir PVDC kopolimeri kaplama ve LDPE, EVA
kopolimer ya da iyonomer gibi ýsýyla kapama
katmanlarý kullanýlýr.
Modifiye atmosferde ambalajlama (MAP)
Vakumlu ambalajlara alternatif olarak, eti çeþitli
gaz atmosferlerinde saklamak için çalýþmalar
yapýlmakta ve bu sürece modifiye atmosferde
ambalajlama (MAP) denmektedir. Ambalaj
malzemesindeki gerilmeyi azaltmak için havayý
boþalttýktan sonra ve yapýþtýrmadan önce baþka
bir gaz ya da gaz karýþýmý verilebilir (CO2, CO, N2,
vb..).

Þarküteri ambalajlarýnda (vakumlu ve MAP) en çok
kullanýlan malzemeler ve bunlarýn bileþimleri Tablo
3te özetlenmiþtir.

Tablo 3: Þarküteri ambalajlarýnda kullanýlan ambalaj malzemeleri
Ambalaj
Fleksýbýl vakumlu
ambalajlar

Sert vakumlu
ambalaj

Sert MAP ambalaj

skin ambalaj

Taban malzemeleri
PA / LDPE, 5 katmanlý film olarak
koekstrüzyonlu
PA / LDPE
PA / EVOH / LDPE
PA / EVOH / PA / LDPE
PP / EVOH / LDPE
LDPE / EVOH / LDPE
APET

Üst malzemeleri (varsa)

PVC ya da PVC / LDPE
PS / EVOH / LDPE

PET / PVDC / LDPE
OPA / LDPE / EVOH / LDPE
PET / LDPE / EVOH / LDPE
OPA / LDPE
PET / PVDC / LDPE

PVC
PVC / LDPE ya da PVC / EVOH /
LDPE
APET
APET / LDPE ya da APET / EVOH
/ LDPE
PS / EVOH / LDPE
PVC / LDPE

PS / EVOH / LDPE
APET
APET / LDPE

OPA / LDPE
PET / PVDC / LDPE

OPA / LDPE

OPA / LDPE / EVOH / LDPE
PET / PVDC / LDPE

En çok yedi ya da daha fazla katman
içeren ve gaz bariyeri olarak EVOH
kullanýlan birkaç kombinasyon

Dergimizin Plastik Ambalaj
Hammaddeleri adlý
bölümünde, yukarýda sýk
sýk bahsettiðimiz PA, EVOH
ve PVDC bariyer polimerleri
ile ilgili daha detaylý bilgi
bulabilirsiniz. Bahsedilen
bölümü de okumanýzý
tavsiye ederiz.
Aslýhan ARIKAN

* EVOH  EVA kopolimer demektir.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2006
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Dosya

Çoklu tüketici ambalajlarý

Çoklu ambalajlarýn içecek ambalajlarý uygulamalarý
gibi geleneksel kullaným biçimlerinin ötesinde,
daha da geniþ bir kesime hitap edeceði
düþünülmektedir. Çünkü, çoklu ambalajlar
maðazalarda kolay istiflenerek basitlik ve verimlilik
saðlar. Böylece, tüketiciye seçme ve taþýma kolaylýðý
getirir ve satýþý da kolaylaþtýrýr.
Markalarýn tanýtýmýný yapma ihtiyacýnýn giderek
arttýðý düþünülürse, çoklu ambalajlarda markayý
pekiþtiren kaliteli baský için daha fazla yüzey
alaný olur. Ayrýca birkaç ürünün kolay alýnan bir
ambalaj içinde sunulmasý satýþ deðerini arttýrýr.

Kartondan yapýlan çoklu ambalajlarýn doðal
yapýsýnda istiflenme direncinin olduðu piyasalarda
hep baþarýlý olmuþtur ama yeni tarzlarýn ve
sistemlerin hýzla geliþmesiyle piyasanýn diðer
sektörlerinde de fýrsatlar doðacaktýr.
Çoklu ambalajlarda büyüme alaný olarak önerilen
pazarlar evcil hayvan besinleri, dondurulmuþ
gýdalar ve ortam gýdalarý ile suyu alýnmýþ gýdalardýr.
Örneðin, evcil hayvan besinleri daha iyi marka
fýrsatý sunan ve hem maðaza içi verimlilik hem
de tüketiciye kolaylýk bakýmýndan daha avantajlý
olan mukavva tabanlý çoklu ambalajlarda satýlmaya
baþlanacaktýr.

Çoklu ambalajlama makinesi
Dünya çapýndaki en büyük içecek fuarý olan
Drinctecte Gerhard Schubert GmbH, Crailsheim ve
STI-Þirketler Grubu, Lauterbach tek bir stant
kullandýlar. Bunun arkasýnda yatan neden olarak
ise, artan çoklu ambalaj (multipack) taleplerine
karþý hýzlý ve hedefli bir þekilde reaksiyon
gösterebilmek için her iki þirketin stratejik
geliþtirme ortaklýðýna soyunmasý gösteriliyor. Bu
iþbirliðinin sonucu Münihte ortaya çýktý. Birkaç
dakika içerisinde donaným deðiþtirilebilen, özellikle
küçük þiþeler için bir TLM (top loading machine)
ambalaj makinesi.
Her iki þirketin Münihte açýkladýðý üzere, sadece
4lü, 5li veya 6lý þiþe ambalajlarý deðil, ayný
zamanda klasik taþýma ambalajlarý, Wrap-around
kesimleri ve Sleeveslar donatýlabilmektedir. Ayrýca
özellikle ihracat pazarý için entegre bir köprü
gözüne sahip bir katlamalý sandýk geliþtirilmiþ
olup, bu tercihen 10lu veya 20li birim olarakayný þekilde bu tesis üzerinde kurulmakta ve
kaplanabilmektedir. Saatte 19 200e kadar
performansýyla büyük bira ve su kaynaðý
iþletmelerinin taleplerini bile karþýlayacaðý
söyleniyor.
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Her zaman 6lý plaket olmasý gerekmiyor
Buradaki özel olan þey þu: Geçtiðimiz yýlýn Aralýk
ayýnýn ortalarýnda henüz kimse böyle bir makinenin
varlýðýndan haberdar deðildi, diye anlatýyor
Münihteki ayný isimli limitet þirketin genel müdürü
olan ortaklarýndan Gerhard Schubert. Bu arada
firmanýn STI ile iþbirliði de yeni bir þey deðil. 70li
yýllarýn ortasýnda her ikisi Zieseldeki Schottta
bardaklar için bir ambalaj projesi gerçekleþtirmiþ.
Ancak G. Schubert, karþýlýklý iþtiraklerin
bulunmadýðýný üzerine basa basa söylüyor.
Crailsheim merkezli þirket daha ziyade partnerliði
gelecekte de ortaklaþa baþka branþlara atýlma
þansý olarak görmektedir. Bu arada temelde ambalaj
ve makine aslýnda bir bütün olarak görülmekle
beraber, sisteme baðlý bir çözüm olarak satýlmýyor.
Böylelikle müþterinin ticari ortaklarýný seçme
özgürlüðüne sahip olduðu söyleniyor.

Çünkü STI-COO Alexander Baumgartnere göre:
Her zaman bir 6lý ambalaj olmak zorunda deðil!.
Ayrýca Bottlepackin ambalaj üstü promosyonlar
için de uygun olduðu ifade ediliyor.

Münihte gösterilen tam otomasyonlu Multipack
çözümünün yaný sýra Display uzmaný STI yarý
otomasyonlu konseptler için de çözümler
sunmakta. Bottlepack, bir zýmbalama makinesinin
yardýmýyla üstten þiþelerin üzerine bastýrýlan,
zýmbalanmýþ yuvalara ve deliklere sahip bir karton
kovan. Bu sýrada hazne sayýsý deðiþebilmektedir.

TLMnin yeni bir ambalaja dönüþtürülmesi
birkaç dakika içinde mümkün oluyor

Dosya
Kaynak: Intelligent Verpacken, 1/2006

Kahverengi karton þaþýrtýcý bir kariyeri
geride býrakmýþ: fonksiyonel bir nakliye
ambalajýndan geliþerek, Display etkili,
renkli baskýlý raf ambalajýna dönüþmüþ.
Yapýcý detaylar sistemi tamamlýyor. Ve
bunun içinde ayrýca doðrudan ürün
rantabilitesi için potansiyeller de
bulunuyor.

Raf ambalajlarý / Yapýcý kutular

Raftan taþan ve aceleci tüketicileri frenleyen raf
durdurucuya sahip Covertray.

Raf ambalajý, ilginin odak noktasý olmaya

tanýmlanmasý önerilmektedir. Ancak bu tip

devam ediyor. Burada sadece lojistik

kurallar, Display etkisinden daha güçlü bir

gerekçeler deðil, ayný zamanda dýþ düzenleme

þekilde faydalanýlmasý ve kutularýn markalý



mallara uygun bir þekilde basýlmasý trendini




de önemli bir rol oynamaktadýr. Bu özellikle
Discount perakendecilik sektörü için giderek
önem kazanmaktadýr, çünkü yeni ürünlerin
yüzde 80inin, klasik reklam önlemleri olmadan
kendisini kanýtlamasý gerekiyor. Bunlar

karþýsýna almaktaydý. Þimdiye kadar Alman
ticaretinin durumu özeldi, çünkü diðer
ülkelerde neredeyse sadece, rafta açýlmak

doðrudan kartonun veya Trayin içinden

zorunda olan amerikan kutularý

satýlmaktadýr. Ancak raf ambalajlamasýna

kullanýlmaktaydý. Bu arada Alman çözümleri

baþka

da

ilgiyle takip ediliyor, diye belirtiyor

odaklanýlmaktadýr, çünkü raf servisi, iþletme

Atzenberger. Tek yollu taþýma ambalajlarýnýn

nedenlerden

dolayý

için þubenin hazýrlanmasý sýrasýnda önemli
bir maliyet faktörüdür. Euro Ticaret Enstitüsü
(EHI)de görev araþtýrmasý yöneticisi olan
Marco Atzberger, Aralýk ayý baþýndaki STIdeki
Ticarete uygun raf ambalajlamasý

Consumer Response), satýþ teslimatçýsýndan
ticaretin Outletine kadar hepsini içine alan
satýþ zinciri için tavsiyeler yayýnlamýþtýr.
Bununla kýsmi proses kademeleri (Merkezi

aranmaktadýr, çünkü raf servisi yüzde 30,5

depo/Outlet) arasýndaki hedef anlaþmazlýklar

ile iþletme içi lojistikte önemli bir büyüklük

elimine edilecektir. Spesifik alýcý ambalajlarý

teþkil etmektedir diye açýklamada bulunuyor.

da engellenecektir. Pazar taleplerini formüle

sýralarda yeni konu olarak keþfedilmiþ. Tesco
ve Carrefour þimdi kendi talep kataloglarýný
oluþturuyor, bunlar örneðin bir tür renk iletim







ETV, ISO modül önlemlerine göre
dikdörtgen tasarlanmýþ olmalýdýr.
ETVnin toplam aðýrlýðý 15 kgý aþmamalýdýr.
ETV bir ambalaj maddesinden oluþmalýdýr
(tercihen: Kaðýt, masif mukavva veya
oluklu mukavva).
ETV kolay açýlabilir olmalýdýr.
ETV tek katmanlý ambalajlanmýþ olmalýdýr.
ETV lojistik ve spesifik ürün bilgileri
içermelidir.
ETVnin içeriði satýþa uygun olmalýdýr.
ETV kolay atýða çýkartýlabilir olmalýdýr.

Two-in-one-Ambalajý, mevcut paketleme tekniðiyle
uyumludur ve býçak olmadan açýlabilmekte ve
ayrýlabilmektedir.

(ETV) tasarlanmasý için ECR-Ýnisiyatifi (Efficient

Workshopunda Burada tasarruf potansiyelleri

Ýngiltere ve Fransada Shelf Packaging þu

Tek yollu taþýma ambalajlarýna (ETV)
ticari talepler

Açýlma sistemleri ayrýca kolay tanýnabilmelidir,
en iyisi piktogramlar (=Uluslararasý anlaþýlýr
bir anlama sahip, resim veya iþaret) üzerinden.
Ayrýca açýlma sistemi temiz ve geçiþli bir
açýklýða sahip olmalýdýr. Bu, çoðu zaman
zýmbalamalarda bir eksikliktir, çünkü bunlarýn
yanlýþ taraftan açýlmasý durumunda,
problemler meydana gelebilmektedir ve güzel
baskýya sahip Tray artýk gösteriþli
görünmemektedir. Ayrýca ince tarafý ürünün
kolay bir þekilde alýnmasýna izin vermelidir.

etmiþtir ve bunlar Efficient Unit Load 
Çalýþma grubuna dahil edilmektedir (Bakýnýz
kutucuk Tek yollu taþýma ambalajlarýna ticari
talepler). Mal tanýtýmlarý için açýlma sistemleri

sistemi ile kutularýn içeriðini ilk bakýþta

belirleyicidir. Geçirme kapaklar gerçi kolay

teþhis edebilmeyi içermektedir. Þekerlemelerin,

kullanýlabilmektedir, ancak tesadüf eseri alt

kutunun üzerinde mavi bir sütunla

kýsýmdan ayrýlmamalýdýr.

Tek parçalý iki parçalý
Two-in-one-Raf ambalajý ile STI, kullanýmda
ve üretimde Amerikan katlama sandýðýna
dayanan bir konsept geliþtirmiþtir. Bu, klasik
k a r to n d o ð r u l t u c u l a r ý n ý n ü ze r i n d e
iþlenebilmektedir, ancak ilave bir ayýrma ve
yapýþtýrma agregasý gerektirmektedir. Ambalaj
 doðrultma, doldurma, kapatma  iþlenmesi
sýrasýnda klasik tek parçalý bir kutu gibi
davranmaktadýr. Point-of-Sale (P.o.S.) (Satýþ
noktasýnda) býçak olmadan açýlabilmektedir
ve iki parçalý bir ambalaj gibi kullanýlmaktadýr.
STIde ambalajlama ürün geliþtirme yöneticisi
olan Ulrich Klüber, mevcut paketleme tekniðine
uyumluluðun, kýsa bir amortisman süresi
saðladýðýný açýklýyor. Ayný þekilde alet
olmaksýzýn açýlan iki parçalý Covertray, entegre
Raf durdurucu isimli bir zýmbalama ile
birlikte de bulunmakta olup, bu, rafýn önünde
dýþarý katlanmaktadýr ve aksiyonlar vs. ile
ilgili dikkat çekmektedir.

Covertray ve Two-in-one gerçi üretim
maliyetleri bakýmýndan klasik katlama kutusu
kadar hesaplý deðildir, ancak buna karþýn her
ikisi de sýnýflandýrmanýn doðrudan üretim
maliyetlerinde (DPK) iyi deðerler sunmaktadýr.
Klübere göre Daima uzlaþmalara varýlmasý
gerekmektedir. Ürünlerin ilk alýmdan sonra,
öne doðru yatmamalarý için bir el hareketiyle
yatýk konuma getirilebildiði yatýrma-Tray de
ikna edicidir. Ambalaj dizayný birincil
ambalajda sona ermemekte, bilakis
günümüzde raf ambalajýný da içine almaktadýr
diye özetliyor Claudia Rivinius, STIde
pazarlama proje yöneticisi. Bu nedenle Trayler
çoðu zaman içten de renkli tasarlanmaktadýr.
Bu sayede yarýsý satýlmýþ bir raf ambalajý da
hala çekici ve hiç boþ olmayan bir etkiye
sahiptir.

Almanca olarak yayýnlanan Intelligent Verpacken dergisine abonelik ve
daha ayrýntýlý bilgi için: www.intelligentverpacken.de

Doðrudan ürün rantabilitesi (DPR)

Doðrudan ürün rantabilitesi yöntem bilgisinde,
öncelikle münferit ürünlerin hesabýna katýlan
ticari maliyetler, doðrudan ürün masraflarý
(DPK) belirlenmektedir.

Süpermarkette kullaným maliyetleri:
500

Bu sýrada, somut olarak sýnýrlanmasý gereken,
iþletmesel parça maliyetlerinin, toplam maliyet
bloðundan giderek dýþarýya alýnmasý sayesinde,
oldukça pragmatik hareket edilmektedir. Net
satýþ fiyatý ve bütün indirimlerden temizlenmiþ
net satýn alma fiyatý arasýndaki farktan, daha
sonra DPK çýkartýlmaktadýr. Sonuç, doðrudan
ürün rantabilitesini vermektedir. Maliyet
taþýyýcýlarý ve tam maliyet hesabýnýn
kombinasyonu olarak DPR yöntem bilgisi,
baþarýlý bir Space Management için önemli bir
önkoþuldur.
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Tray 100 ile gösterilmiþtir.
Oluklu mukavva karton rafta ilave bir
Display alaný sunmaktadýr.
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