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Daha Az Malzeme ile Ürünü Tam Korumada
Çözüm Plastik Ambalaj mý?

Tükenmeyen kaynak
Plastik ambalajlarýn potansiyeli yüksektir. Plastiðin
ambalajlama uygulamalarý her yýl çoðalmaktadýr.
Yaklaþýk on yýl önce, ortalama bir ambalajýn aðýrlýðý
günümüzde kullanýlan ambalajýn aðýrlýðýndan % 28
daha fazla idi. Her yýl yaklaþýk 1,8 milyon tonluk
plastik miktarý aðýrlýk azaltma çalýþmalarý sonucunda
tasarruf edilmektedir. 1,5 milyon tonluk plastik
ambalaj ise geri dönüþtürülerek var olan kaynaklarýn
korunmasýna destek olunmaktadýr. Öte yandan,
ambalaj sektöründe enerji tasarrufuna katkýsý olan
en önemli faktörlerden birisi malzemenin koruyucu
iþlevidir. Ürün  maliyet hesaplamasýnda, aslan payý
ambalajýn içindeki ürüne aitken; ambalajýn sadece
% 1-2lik bir maliyeti söz konusudur. Plastikten
yapýlan ambalaj çözümleri sayesinde koruyucu iþlev,
esneklik, hijyen ve dayanýklýlýk gibi gereksinimler
çevresel etkenlerle tamamen uyumludur.
Daha hafif ve düþük hacimli ambalaj
Alman ambalaj piyasasý araþtýrma derneði GVM
(Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung)
eðer plastik ambalaj kullanýlmasaydý ne olacaðý ile
ilgili bir araþtýrma yapmýþtýr. Bu çalýþmada plastik
bardaklar, filmler, bidon ve variller, kutular, kovalar,
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þiþeler, köpük ambalaj ve plastik kapaklarýn yerine
kaðýt, karton, mukavva, cam, teneke ve çelik,
alüminyum ya da ahþaptan yapýlma alternatifler
denenmiþ. Sonuçta, ambalajýn aðýrlýðýnýn dört kat,
üretimde kullanýlan enerji miktarýnýn ise 1,5 kat
artarak; üretim maliyetinin de yaklaþýk iki katýna
çýktýðý gözlenmiþ
Cam

Plastik

% 36,2
ambalaj

% 63,8
ürün

. % 3,5
ambalaj

% 96,5
ürün

Kaynak: BASF

Avrupada üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik
ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Buna raðmen
plastikler toplam ambalaj sektörünün hacimce sadece
% 17sini oluþtururlar. Bu, daha az malzeme ile
daha çok ürünün ambalajlanabileceði anlamýna
gelirken; ürünlerin ambalajlanmasý, yani korunmasý
ve uygun sýcaklýklarda dondurularak muhafaza edilmesi
sayesinde tüketiciye hasar almadan veya bozulmadan
ulaþtýrýlmasý da demektir.

Þekil 1.: Yoðurt ürünü için kullanýlan iki farklý ambalajýn, nakliye
esnasýnda aðýrlýkça karþýlaþtýrýlmasý.

Plastikten yapýlan modern ambalaj çözümleri
sayesinde daha fazla ürün taþýnabiliyor. Nakliye alaný
verimli kullanýlabiliyor ve nakliye esnasýnda harcanan
yakýt miktarý azalýyor. Ekolojik denge iyiye gidiyor.

Kullanýlmýþ PET þiþeler saf malzemenin yerini 1:1 oranýnda
alabilecek bir hammadde seçeneðidir. Petcorea göre bugünlerde
kullanýlmýþ PET þiþelerin % 15i zaten yeni þiþelere ekleniyor.
Kalaný da diðer malzemelere dönüþtürülüyor.

Plastik þiþeler
Avrupada çeþitli ebatlarda PET þiþelerde ürünlere
rastlamak mümkündür. 1,5 litre su konabilen bir
PET þiþede 0,7 litrelik cam þiþenin iki katý kadar sývý
vardýr. 1,5 litrelik boþ þiþenin aðýrlýðý kýrk gram olup,
daha küçük olan cam þiþenin aðýrlýðýnýn onda birinden
azdýr ki bu da ambalaj aðýrlýðýnýn ürün aðýrlýðýna oraný
konusunda net bir avantaj saðlar. Tüketici de daha
az aðýrlýk taþýyarak daha çok malzemeyi evine
götürmüþ olur.
Plastik þiþelerin baþka avantajlarý da vardýr. Bu
avantajlarýn baþýnda plastik þiþelerin güvenli ve
uygun maliyetli olmasý gelmektedir. Her þeyden önce
ekolojik olarak verimlidirler çünkü üretim ve nakliye
sýrasýnda enerji tasarrufu saðlanýr ve CO2 emisyonu
azaltýlýr. Plastik þiþeler tüm yaþam döngüleri boyunca
az enerji tüketir. % 100 geri dönüþümlüdür ve
yaþam döngüsüne yeni bir malzeme olarak geri
döner. Kullanýlmýþ plastik þiþeler tekstilde kullanýlan
elyaf, film ve levha, þiþe ve baþka birçok ürün imalatý
için tercih edilen hammaddelerdir.
Soðuk zincirlerde plastik ambalaj kullanýmý
Son yýllarda, Avrupada sýcaklýk kontrollü kamyon
sayýsý artmaktadýr. Þu anda, Almanya yollarýndaki on
nakliye aracýndan birinin frigorifik kamyon olduðu
bilinmektedir. Soðuk zincirde ürün ambalajýnýn
saðlamasý gereken özel þartlar vardýr. Ýster gýda,
ister ilaç olsun, ambalaj belirtilen sýcaklýklarýn
deðiþmemesini ve içeriðin mekanik hasar, güneþ
ýþýðý, kuruma ve nem gibi etkilerden korunmasýný
saðlar. Plastikler tüm bu fonksiyonlarý yerine getirebilen
malzemelerdir.

Plastik ambalaj soðuktan korur ve besinleri sýcak tutar.

Plastik ambalaj balýðý uzun süre buz gibi soðuk tutar.

Baþtan sona soðutma zinciri saðlamak için sert
(rijit) plastik bir malzeme olan PS (polistiren) köpükten
yapýlma ambalaj kullanýlabilir. Bu malzemeye istenen
þekil verilebilir. Bu plastik kaplarýn dara aðýrlýðý ayný
boydaki ahþap kasalardan çok daha azdýr  bu da
nakliye aðýrlýðýný ve yakýt tüketimini olum yönde
etkileyen bir husustur. Plastik kaplarýn ýsý yalýtým
özellikleri idealdir ve enerji-yoðun soðutma ihtiyacýný
en aza indirerek önemli oranda elektrik tasarrufu
saðlar. Doðal olarak, yüksek performanslý plastik
ambalaj tekrar tekrar kullanýlýr ki bu da çevrenin
aktif biçimde korunmasýna diðer bir katkýdýr.

Plastikler enerjiden tasarruf saðlar. Ýklime zarar vermez.
 Plastiðin üretiminde çok az miktarda hammadde
kullanýlýr. Tüm plastik hammaddeler, toplam ham
petrol ve doðal gaz tüketiminin sadece % 46sýna
karþýlýk gelir.
 Plastik ürünlerin servis ömrü uzundur, aþýnmaya
direnci yüksektir ve imalatlarýnda nispeten az enerji
kullanýlýr.
 Plastiklerin üretimi basit ve uygun maliyetlidir.

 Plastikler hafiftir: cam, metal veya seramik gibi
diðer birçok malzemeye kýyasla, aðýrlýktan önemli
oranda tasarruf saðlar.
 Plastikler depolanmýþ enerjidir. Depolanmamýþ
enerjiye örnek olarak ýsýnmak için kullandýðýmýz
enerjinin geri dönülmez biçimde kaybolmasýný
gösterebiliriz. Plastik üründe depolanan enerji ise
çimento fabrikalarýnda ve elektrik santrallerinde
ýsýya dönüþtürülmek için (yakýlarak) veya baþka
birçok sanayi sürecinde tekrar kullanýlabilir.
 Birçok uygulamada, plastikler enerji tasarrufuna
katkýda bulunur.
Enerji ve
ýsýnma,
ulaþým,
diðer

Kimya
endüstrisi
Polimer
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Kaynak: PlasticsEurope

dolayý enerji tasarrufu saðlayan ve CO2 emisyonlarýný
azaltan çözümlere ihtiyaç vardýr.
Plastikler ekolojik verimliliðe zaten büyük katký
yapmaktadýr, çünkü;
 Diðer malzemelere kýyasla birçok uygulamada çok
daha az malzemenin kullanýlmasýný gerektirirler. Ne
kadar az malzeme kullanýlýrsa, üretim sýrasýnda o
kadar enerji tasarrufu olur ve kaynaklar daha
verimli biçimde uygulanabilir.
 Dara aðýrlýðý düþüktür. Ambalaj ne kadar hafif
olursa, nakliye esnasýnda daha az yakýt
harcanacaðýndan CO2 emisyonu o kadar az olur.
Çok az miktarda plastik ile çok daha fazla miktarda
ambalaj üretilebilinir. Toplam ham petrol ve doðal
gaz tüketiminin sadece yaklaþýk % 4  6sý plastik
üretimine aittir. Plastikler enerjiden tasarruf saðlar
ve ambalaj için kullanýlan malzeme miktarýný önemli
oranda azaltýr.
Ýletiþim için: aarikan@ambalaj.org.tr

Þekil 2. Batý Avrupada ham petrol ve doðal gaz tüketimi

Plastikleri üretirken az enerji kullanalým. Plastikleri
kullanarak enerji tasarrufu saðlayalým.
Baþta Avrupa olmak üzere tüm dünyada taþýnan çok
miktarda ürün varacaðý yere ulaþana kadar çok iyi
bir þekilde korunmalý ve en uygun sýcaklýkta
saklanmalýdýr. Ürünlerin bir yerden diðer bir yere
sevk edilmesi yani taþýmacýlýk sektörü son yýllarda
hýzlý bir þekilde geliþmektedir ve bu geliþmenin daha
da artmasý beklenmektedir. Bu hýzlý büyümeden
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Rafa Hazýr Ambalajlar
Rafa hazýr ambalajlar yeni deðil, 1990lý yýllarda
tüketici ile tanýþtý; ama perakendeciler ve özellikle
de süpermarketler maliyetleri düþürmeye ve rafta
bulunabilirliði saðlamaya çalýþtýðý için bu ambalaj tipi
giderek daha çok tutuluyor. Jonathan Baillie isimli
bir muhabir bu alanda önde gelen bir üretici olan
SCA Ambalaj ile görüþtü. Aþaðýdaki yazýda bu
görüþmeden edinilen bilgileri bulacaksýnýz.
ECR-UK, Ýngiliz Tüketici Hareketi ve önde gelen
hýzlý tüketim mallarý tedarikçileri ve perakendecileri
ile birlikte çalýþarak bu konu hakkýndaki kendi
raporunu hazýrlayan Ýngilteredeki bakkaliye sektörü
kurumu Bakkaliye Daðýtým Enstitüsüne göre, rafa
hazýr ambalajýn en önemli kýstaslar arasýnda daha
iyi tanýtma, daha kolay tanýnma ve kasadan rafa
doðrudan ikmal gibi özellikler bulunuyor.
Uygulamalarýn nasýl olmasý gerektiði ile ilgili birçok
kural getiren bu raporda gayet açýk bir þekilde tek
hareketle ikmalin tek tek birimleri boþaltmak yerine
tek bir hareketle kasadan rafa anýnda ürün taþýmak
üzere doðru ürünü doðru yere getirme gerekir.
Birçok kiþi, tedarik zincirindeki son 50 metrenin
en büyük maliyetleri barýndýran kýsým olduðu gerçeðini
kabul eder. Buna katkýda bulunan ve ECR Rehberine
göre rafa hazýr ambalajla ortadan kaldýrýlma olanaðý
olan iki önemli faktör ise maðaza personelinin maðaza
gerisinde kasalarý bulmaya çalýþmalarý ve ambalajý
açmada yaþadýklarý zorluklardýr. Öte yandan, ECR
rehberinin, perakendecilerin ambalajlý ürünleri kolayca
tanýmasýný ve ürünlerin depodan alýnýp rafa konmak
için fazla insan müdahalesi gerektirmemesini
saðlayarak hem iþgücünün üretkenliðini önemli
oranda arttýrabileceði hem de raflara daha hýzla ürün
çýkararak stokta mal bitmesini azaltabileceði iddia
edilmektedir. Bunu takip eden avantajlar arasýnda
müþteri sadakatinin artmasý ve hem perakendecilerin
hem de hýzlý tüketim mallarý tedarikçilerinin lehine
olmak üzere satýþlarýn çoðalmasý sayýlýyor.
Rafa hazýr ambalaj alanýnda önemli bir tedarikçi
olan SCA Packagingin Ýngiltere ve Ýrlanda pazarlama
baþkaný Ben Blydenstein artýk yaygýn biçimde
kullanýlmakta olan bu iki amaçlý ambalaj formatýnýn
1980lerin sonlarýndan bu yana piyasada olduðunu
ama bugün daha çok sayýda perakendeci mallarýn
rafa hazýr biçimde teslim edilmesinde ýsrar ettiði için
bu ambalajlarýn daha da yaygýnlaþtýðýný söylüyor ve
devam ediyor: Ancak gördüðümüz þeylerden biri de
düþünmeden çok fazla tepki verilmesi. Tedarikçilere
hazýr ambalaj uygulamalarý konusunda talimat verilip
duruluyor. Ama kimse arkasýna yaslanýp iþleri proaktif
biçimde yürütmenin en iyi yolunu bulmaya çalýþmýyor.
Blydensteina göre, herhangi bir rafa hazýr
ambalaj projesi geliþtirilirken, önemli olan nokta, her
açýdan bu konunun irdelenmesidir. Birçok imalatçý
rafa hazýr ambalajýn tedarik zincirine yapacaðý etkilerin
tamamýný dikkate almýyor. Örneðin, bunun maliyet
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üzerinde yapacaðý pozitif ve negatif etkileri hesaba
katýyorlar mý? Örneðin, bir tedarikçi yeni bir ambalaj
hattý satýn alma planý yapmak zorunda kalýrken, bu
ambalaja geçiþ yapýlýrsa rafta kolay bulunabilirlik ve
zenginleþmiþ görsel etki aracýlýðýyla satýþlarda patlama
saðlanabilir. Ýþin sýrrý sadece birim maliyetleri açýsýndan
bakmamakta.
Blydensteina göre yapýlan araþtýrmalarýn çoðu
rafa hazýr ambalaja geçildiði zaman stokta mal
bitmesi sorununun önemli oranda azaldýðýný gösteriyor.
Bunun nedeni bir þeyin satýþa sunulmasý ne kadar
kolaysa alýnmasýnýn da o kadar olasý olmasýdýr. Elimizde
sýnýrlý bir kaynak var ve eðer bir þey için daha az iþ
gerekiyorsa bunun havada kapýlma olasýlýðý daha
fazladýr.
Bu nedenle, sadece iþgücünden tasarruf,
verimliliðin artmasý, daha önce ürünü boþaltmak için
uzun süre harcayan personelin temel müþteri
hizmetleri ile ilgili diðer görevlere daðýtýlabilmesi gibi
konularda perakendeci için deðil, ayný þekilde tedarikçi
için de her alanda avantaj saðlanabilir. Byldenstein
þöyle diyor: Rafa hazýr ambalaja geçmek tedarikçilere
de ambalajý deðiþtirerek hem zenginleþtirilmiþ grafik
hem de raftaki görünüm açýsýndan raf aralarýnda
yürürken daha kolay fark edilecek bir biçime geçme
þansý verir.
SCA rafa hazýr ambalajýn baþarýyla kullanýlmasýnýn
temelinde (ECRnin savunduðu bir yöntem olarak)
tedarikçi ile perakendeci arasýndaki iyi iþbirliðinin ve
bu geçiþin getireceði fayda ve deðiþikliklerin dikkatle
incelenmesinin yattýðýna inandýðýný bildiriyor.
Byldenstein þöyle diyor: Herkesin daha çok fayda
saðlamasý için perakendeci, tedarikçi ve üretici daha
iyi iletiþim içinde olmalýdýr.
Kendisi þunu da ekliyor: Geçiþin tüm tedarik
zinciri boyunca etkisini tam olarak gözler önüne
serecek bir sürece ihtiyaç var ve bu bizim
desteklediðimiz bir þey.
Bu amaçla SCA firmasýnýn, perakendecilerin ve
hýzlý tüketim mallarý tedarikçilerinin deðer zincirini
baþtan aþaðý anlamasý için kendi sürecini geliþtirdiði
söyleniyor. Firma, ön görüþme yaptýktan sonra, ürün
üzerinde tedarik zinciri denetimleri yaparak maliyetleri
arttýran ve gereksiz iþgücüne neden olan temel
darboðazlarýn ve engellerin yerini tespit ediyor. Bu
kapsamda genellikle video kayýtlarý yapýlýyor ve ortaya
çýkan þey tedarikçileri bile þaþýrtabiliyor. Ayrýca çok
kolay açýlýp rafa konabilen bir ambalajýn mallar
nakledilirken yeterince saðlam olmayabileceði gibi
faktörleri de dikkate almak zorundasýnýz ve bazý
perakendecilerin bölgesel daðýtým merkezlerinde
farklý ürünlerin yüklendiði rulo kafesler vardýr; eðer
sizin ürününüz altta kalýrsa, ürün ambalajý kendi
üzerindeki aðýrlýðý taþýyacak kadar saðlam olacak
mý?
Özetle, rafa hazýr iyi bir ambalajýn temel özellikleri

arasýnda kolay açýlma ve tanýnma, ambalajýn katlanabilir
ya da geri dönüþümlü olup olmadýðý, ne kadar saðlam
olduðu, delikli yerlerin açýlmasý veya kapaklarýn
çýkarýlmasý için ne kadar kuvvet gerektiði, talimatlarýn
ne kadar okunaklý ve uygulanabilir olduðu ve
kullandýktan sonra ne derece kolay bertaraf
edilebildiðini söylemek yanlýþ olmaz.
Ambalajýn büyüklüðü önemli bir husustur
SCAnýn rafa hazýr ambalaj tasarýmýnda dikkate aldýðý
önemli bir konu da uygulama için optimum ambalaj
boyutudur. Blydenstein diyor ki: Nakliye veya teþhir
ambalajlarý gelecekte daha da küçülebilir; bu da farklý
maðaza boylarý ve formatlarý için daha fazla esneklik
olduðu anlamýna gelir. Çift yüzlü bir ürün büyük
süpermarketler için uygun olabilir. Bazý markalarda
süpermarket ortamý için iki ya da daha fazla yüzlü
olmak uygun olabilir ama mahalle bakkalý seviyesinde
durum farklýdýr. Tek yüz en esnek çözümdür. Eðilimin
genellikle daha küçük ambalaj boylarý yönünde
olduðunu düþünüyoruz, bu nedenle bunlarý verimli
biçimde üretebilecek üretim kapasitesini oluþturduk.
Özellikle, katlý kalýp kesimi ve baskýlý küçük kutu
boyunu tek geçiþte yapabileceðiniz yeni nesil kutu
imalatýna yatýrým yaptýk.
Belki de en önemlisi, müþterinin sonunda doðru
çözümü bulmasýný saðlamak. SCA proje tanýmlama
(müþteri ile beraber ürünü seçme ve müþterinin
tüketici, perakendeci ve daðýtým hedeflerini anlama)
ile baþlayýp performans izleme, sürekli iyileþtirme,
fayda analizi ve gerçekleþme durumunu geliþtirme
gibi yardýmcý adýmlarla giderek piyasaya sunma ile
son bulan açýkça tanýmlanmýþ bir dizi adýmdan oluþan
OneTouch sürecini kullanýr. Ýki uç arasýnda SCA
uzmanlarýnýn ürünleri ambalaj hattý, lojistik ve
perakende deposu boyunca tüketiciye gidene kadar
izleyip fýrsatlarý ve darboðazlarý tespit ettiði tedarik
zinciri denetimi; darboðazlarý ve fýrsatlarý teyit etmek
ve ambalajlar ve makineler için beyin fýrtýnasý ile
çözüm bulmak üzere çoklu fonksiyonlu ekiplerle
yapýlan müþteri seminerlerini içeren tasarým
çözümleri; ve SCAnin geçiþ testlerini ve perakendeci
geribildirimini, tüketici pazar araþtýrmasýný ve maliyet
deðerlendirmesini içeren resmi bir test aþamasý
vardýr.
Doðru çözüme ulaþmada kullanýlan bu beþ
adým rafa hazýr ambalaj stratejimiz için temel
niteliktedir. Bunlar rafa hazýr stratejimizin bütününün
temelini oluþturur ve satýþa hazýr ambalajýn maðaza
içi verimliliði nasýl arttýrdýðýndan baþlayýp faydalara
karþýlýk maliyetten oluþan tipik tedarik zinciri ikilemine
kadar bütün konularý kapsamlý biçimde ele alan
ECRnin Basýlý Raporunda yer alan önerilere paraleldir.

VAKA ÝNCELEMESÝ
Butchers Pet Care
SCAnýn bir müþterisi olan Butchers Pet Care bir
ürünü piyasaya sunmak için rafa hazýr ambalaj
geliþtirmek istedi. Sürekli ikincil ambalajý üzerinde
satýþa sunulacak olan 12 adet ürün; tek dokunuþla
hýzlý ürün ikmali; satýþ noktasýnda hýzlý ve kolay
açýlma ve ambalajlama sürecinde tam otomasyon
isteniyordu. Bu satýþa hazýr ambalajda, üstü folyo
kaplý tabaklar ambalaj boyunca konmuþ ve dik
duruyor. Dayanýklýlýðýn bozulmamasý için bastýrarak
açma yerleri stratejik biçimde yerleþtirilmiþ. Tedarik

zincirinde taþýnma ve daðýtým sýrasýnda istenen
estetik görünüm ve performansý saðlamak için eflüt oluklu mukavva tercih edilmiþ.
Resimde görüldüðü gibi ambalaj tek harekette
kolayca açýlarak tek dokunuþla ürün ikmalini,
ürünün kolayca görünmesini ve SCAnýn deyimiyle
mükemmel alýþveriþ imkanýný saðlýyor.
Ambalaj, rafta kolay istifleme özelliðinin de
yer aldýðý yeni, tam otomatik ve çok hýzlý bir
sistemle kurulup doldurularak ilave nakliye
ambalajýna gerek býrakmýyor.

Nestle Smarties
Nestlenin Smarties için hazýrladýðý yeni birincil
ambalajýn sunum etkisini arttýrmak üzere, tüketicinin
dikkatini çekecek ve yeni ürünün piyasaya
sürülmesini kolaylaþtýracak; perakende kullaným
için kolayca dönüþtürülebilecek; çift dizilmiþ istif
raflarý ile nakliyeyi kolaylaþtýracak ve hem mevcut
hem de yeni makineleri kullanacak ikincil bir ambalaj
biçiminin geliþtirilmesinde SCAdan yardým istendi.
Ýki parçalý tasarýmda yeni ve heyecan verici
altýgen tabanlý birincil ambalajý yansýtan renkli
grafikler kullanýldý. Altýgen biçim nedeniyle, tepsinin

geri tarafýna ilk ürün katýnýn sýký oturmasýný
saðlayan bir özellik eklendi. Böylece sonraki katlar
ekonomik ve çekici bir bal peteði görünümü
kazanýyor.
E-oluk kapak kolayca açýlarak, geride düzgün
bir kenar ve kolayca görülüp eriþilebilen ürünler
býrakýrken, B-oluk taban çekici görünümüyle tedarik
zinciri boyunca üstün performans saðlýyor. Nestle
ile beraber çalýþan SCA þirketin mevcut yüksek
hýzlý ambalaj ekipmanýnda verimli biçimde iþlenecek
karmaþýk ambalajý geliþtirdi.

Quaker Oats Oatso Simple
SCAdan kahvaltýlýk mýsýr gevreði-tahýl kutularýnýn
kartonlarý için rafa hazýr bir ambalaj tasarlamasý
istendi. Quakerýn verdiði talimata göre ambalajýn
maðazada kolayca açýlmasý, rafta temiz ve çekici
görünmesi, verimli biçimde satýþa sunulmasý,
tedarik zincirinde kartonlara saðladýðý korumanýn
tehlikeye girmemesi ve elle kurulup
doldurulabilmesi gerekiyordu.
Ambalajýn tasarýmýnda dört dikey panele delikli

yerler kondu ve ambalaj öndeki ve yanlardaki
özellikler sayesinde iki aþamada açýlabiliyordu.
Kabýn üst tarafý tamamen arkaya doðru katlanýyor
ve sökülerek teþhire imkan saðlýyor.
Akýllýca yapýlan baský sayesinde paketin altý
ve üstü ayýrt edilebiliyor ve kutunun atýlabilen üst
tarafýnda basit, kýsa, öz ve resimli açma talimatý
var. Tabanýn rengi sayesinde yulaf tahýlýnýn çeþidi
maðaza gerisinde ve rafta kolayca anlaþýlabiliyor.

VAKA ÝNCELEMESÝ

VAKA ÝNCELEMESÝ

VAKA ÝNCELEMESÝ
Unilever  Dove
Unilever rafta çabuk, kolay ve tek dokunmayla
ürün ikmali saðlayan; tüm ürün yelpazesinde güçlü
ve tutarlý marka oluþturan; rafta kendini gösteren,
tek yüzlü, maðaza gerisinde kolay tanýnan, tedarik
zinciri boyunca ürünü güvenle içinde tutan ve
koruyan rafa hazýr ambalaj geliþtirmesi için SCA
Packaginge talimat verdi.
SCAnýn cevabý, içine altý adet plastik þiþe
alabilen, bir dizi tek yüzlü dýþ ambalaj oldu. Bu

tepside hem ürünler satýlýrken görsel etki oluþturan,
hem de maðazada alýþveriþ yapanlarýn dikkatini
çeken bir özellik bulunuyor. Ambalajda en uygun
korumayý saðlayan bir B-oluk kapak ve rafta temiz
ve düzenli görünüm veren E-oluk tepsi var. Baþlýk
kendinden yapýþkanlý bantla sabitlenmiþ ve bu
bant OneTouch ikmal iþlemini kolaylaþtýrmak
kolaylaþtýrmak için kolayca sökülüyor.
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