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Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2010 Yarýþmasý Ambalaj Sanayicileri Derneði
(ASD) tarafýndan düzenlenmektedir. Bu yayýnda Ambalaj Ay Yýldýzlarý
2010 Yarýþmasýnýn sonuçlarý derlenmiþtir. Türkiyede üretilmiþ
olan ambalajlarý konu alan bu yarýþmada Türk firmalarýnýn yurt
dýþýnda ürettiði ve piyasaya sürdüðü ürünler de yarýþmaya katýldýlar.
Ambalaj Ay yýldýzlarý Yarýþmasý WPO-World Packaging Organization
(Dünya Ambalaj Örgütü) tarafýndan akredite edilerek yetkinliði
tanýnmýþ bir yarýþmadýr.
Ambalaj Ay yýldýzlarý Yarýþmasýnýn temel amaçlarý Türkiyede
üretilen ambalajlý ürünlerin uluslar arasý piyasalarda kurumsal
kimliðini oluþturmak ve kuvvetlendirmek, Marka sahiplerine,
ambalaj üreticilerine ve ambalajlý ürünlere yurtiçi ve yurtdýþý
piyasalarda rekabet gücü kazandýracak özgün tasarým ve
uygulamalarý özendirmek, katýlýmcýlarýn özgün tasarýmlý ambalajlý
ürünlerine uluslar arasý piyasalarda farklý ve güçlü konumlar
kazandýrmak: küresel piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici
konumlara geçmelerine özendirici olmaktýr.
Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari mallarýn, yurt içi
ve yurt dýþý piyasalarda yer edinmesine, özgün ve doðru ambalaj
uygulamalarý ile saðlanacak katma deðer ile de rekabet gücü
kazanmasýna katkýda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin
geliþmesi öngörülmektedir.

www.ambalajyarismasi.com
www.ambalajayyildizlari.com

Yarýþma katýlýmcýlarýndan ele alýnmalarý beklenen konular ambalajý
tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim þekil ve miktarlarý
(adet veya alternatif satýþ miktarlarý) ve koþullarý, kalite ve
hijyeniklik, albeni, ürün hakkýnda bilgilendiricilik, içinde barýndýrdýðý
ürün ile iliþkili olarak grafik tasarýmý, tüketim sonrasý ambalajýn
geri dönüþümü, deðiþen yaþam tarzlarý ve buna baðlý olarak ortaya
çýkan yeni tüketici beklentilerinin göz önüne alýnmasýdýr.
Mayýs ayýnda ilk duyurusu yapýlan yarýþmaya, son teslim tarihi
olan 2 Aðustos 2010 gününe kadar toplam 48 proje baþvurdu.
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Ürünler Ýçecek, gýda, elektronik ve elektrikli eþya,
saðlýk ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve
gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, týp ve eczacýlýk
ürünleri, endüstriyel ve taþýma ambalajlarý, ambalaj
malzemeleri ve satýþ noktasý sergileme, sunum ve
muhafaza ürünleri olarak 10 farklý kategoride
yarýþmaya katýldýlar.
Yarýþmanýn Seçici Kurulunda aþaðýdaki isimler yer
aldý:
 Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþunu
temsilen Özlem Devrim,
 Gýda Güvenliði Derneðini temsilen MÝGROS adýna
Serap Nazýr,
 Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarýmý Bölümünden Prof. Dr. Özlem Er,
 Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým
Bölümünden Doç. Dr. Can Özcan,
 Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþunu
temsilen Brandmark/Dragon Rouge Genel Müdürü
Cihan Kýrýmlý,
 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinden Doç. Dr. Hakan Ertem,
 Etiket Sanayicileri Derneðinden Ramazan Koçyiðit,
 Etiket Sanayicileri Derneðinden Murat Sipahioðlu,
 Karton Ambalaj Sanayicileri Derneði Genel
Sekreteri Feyyaz Soyuer,
 Oluklu Mukavva Üreticileri Derneðini temsilen
Olmuksadan Gonca Gode,
 Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði Yönetim
Kurulu Baþkaný Graham Ambalaj Genel Müdürü
Hasan Tolunay,
 Metal Ambalaj Sanayicileri Derneðini temsilen
KONBAÞ Ambalajdan Serdar Baþarýr
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 Ambalaj Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý ve NAKSAN Plastik Genel
Müdürü Sadetttin Korkut,
Seçici Kurul toplantýsý 6 Aðustos 2010 Cuma günü
ASDye ait Ambalaj Binasýnda gerçekleþtirildi.

Yarýþmanýn raportörlüðü ASDden Araþtýrma ve
Bilimsel Konular Uzmaný Ýlkay Kýran Öztürk ve
Yarýþma sekretaryasý Ýdari ve Mali Konular Grup
Sorumlusu Hülya Ataman tarafýndan yapýldý.

deðerlendirme kriterleri doðrultusunda her projeyi
tek tek notlandýrýldý. Bu deðerlendirme
tamamlandýktan sonra da projeler puan sýrasýna
dizildiler.

Deðerlendirme aþamasýnda her proje, ürün orjinali,
yazýlý raporu, ürün resim ve tanýtýmlarýný içeren jüri
katalogu, sunum ve tüm bunlarý dijital ortamda
içeren CDleri ile birlikte titizlikle incelenerek
deðerlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri bütün projeleri
incelenmesinden sonra yarýþma þartnamesinde
verilen;

Yarýþmanýn ilk aþamasýnda genel sýralamada Jüri
üyelerinin en az yarýsýnýn iyi olarak not verdiði 300
puan üzerinde not alan projeler Yetkinlik 2010
ödülüne layýk görüldüler. Yetkinlik 2010 ödülüne
layýk görülen projeler dilerlerse WPOnun düzenlediði
WorldStar Yarýþmasý da dahil uluslararasý
yarýþmalara katýlma hakký kazandýlar.

 Ýçerdiði ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve
baþarýsý
 Ambalajýn biçiminin yeni, özgün, farklý ve ilgi
çekici olmasý
 Kullanma, doldurma, boþaltma, açma ve tekrar
kapatma yeterlilik ve kolaylýðý
 Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli iþaretleme ve
bilgilendirme,
 Satýþ görünümü cazibesi
 Grafik tasarýmý
 Üretim kalitesi
 Kullanýlan malzeme ve maliyet ekonomisi
 Çevreye duyarlýlýk, sürdürülebilirlik baðlamýnda
tekrar kullaným, geri dönüþüm ve
 Geri kazaným olanaklarýndaki basarý
 Özgün yapýsal özellik
 Nihai satýþ noktalarýnda baþarýlý sergilenmeye
uygunluk

Ýkinci aþamada Yetkinlik 2010 ödülüne layýk görülen
projeler arasýnda yeniden yapýlan deðerlendirmede
her bir kategorinin Altýn, Gümüþ ve Bronz ödülleri
belirlendi. Kazanan projelere iliþkin sertifika, özel
tasarýmlý ödül heykelciði, yarýþma logosu ile ödülün
küçük amblem görselleri 16 Eylül 2010 tarihinde
Ýstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleþkesi Akýngüç
Oditortumunda törenle sunuldu. Tören ertesi
düzenlenen müzikli, danslý bir kokteyl prolonge ile
zenginleþtirilen ödül törenini ve eðlentisine yarýþmacý
ve protokol davetlileri dýþýnda WPO (Dünya Ambalaj
Örgütü) Baþkaný ve Delegeleri de ile eþleri ile
katýldýlar.
En az Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yetkinlik 2010 ödülünü
almýþ olan katýlýmcýlardan WorldStar yarýþmasýna
katýlmak isteyenler 20 Aðustos 2010 tarihine kadar
baþvurularýný ASD üzerinden kolaylýkla ve güven
içerisinde yaptýlar.
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Kokteyl
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Tören
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WPO  WorldStar Yarýþmasý secici kurul çalýþmasý; Ambalaj Sanayicileri Derneði Genel Sekreteri WPO Dünya
Ambalaj Örgütü Baþkan Yardýmcýsý Doðan Erberkinde katýlýmýyla bu sene 17 Eylül tarihinde Ýstanbulda ve
organizatör ASDnin ev sahipliðinde gerçekleþmiþtir. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasýnda dereceye giren
projelerden WPO  WorldStar Yarýþmasýna baþvuruda bulunan altý proje arasýndan dereceye giren üç proje
aþaðýdaki gibidir;
Ürün Adý: Türkiyenin Zeytinyaðý Þiþesi
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
TASARIM ÜSSÜ LTD.ÞTÝ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Gamze GÜVEN

Ambalaj Ay
Yýldýzlarý 2010
Yarýþmasýnda
Dereceye
Girenler

Seçici Kurul üyeleri, oybirliði ile karar
vererek birinci aþamada Yetkinlik 2010
ödülüne layýk görülen 27 projeyi; ikinci
aþamada ise yetkinlik 2010 ödülüne
layýk görülen projeler arasýnda yeniden
deðerlendirme yaparak, kendi kategorileri
içerisinde altýn, gümüþ ve bronz ödüller
alacak ürünleri belirlemiþlerdir.
Yarýþmada dereceye giren projelerin
kategorilere göre alfabetik olarak
listelenmiþtir.

Ürün Adý: ARKO Nem Çatlak Önleyici Krem
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK / Þeyma KONYA

Ürün Adý: Sensodyne Iso Active Diþ macunu Standý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK

06

07

Kategori

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý Sonuçlarý 2010
www.ambalajyarismasi.com

Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý

ÖSYM Kasasý <
ALTIN ÖDÜL

BÝLGÝ
Ürün grubumuz ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlara
ait sýnav evraklarýnýn güvenli bir þekilde sýnav
merkezlerine götürülüp, sýnav uygulama sonrasýnda
ÖSYMye tekrar getirilmesinde ve sýnav evrakýnýn
muhafaza edilmesinde kullanýlmaktadýr.
Ýstenildiðinde sýnav evraklarýna kolayca ulaþabilmeyi
saðlayan özel bir tasarýma sahiptir.
Ürün grubumuz plastik kasa ve plastik paletten
oluþmaktadýr. Plastik kasa; gövde, kapak ve kilit
olmak üzere toplam 3 parçadan oluþmaktadýr.
Plastik kasa içerisindeki evraklarýn gizliliðini ve
emniyetini muhafaza etmek için kolayca kilitlenip
mühürlenebilen, bu durumda hiç bir þekilde açýlmasý
mümkün olmayan darbe mukavemeti çok yüksek
plastikten üretilmiþtir.

Ürün Adý
ÖSYM Kasasý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
BENO Plastik Ambalaj ve Kalýp San.Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Seyit ESER

ÖSYM Kasasý
Palet yüzeyinde özel konumlandýrýlmýþ týrnaklar
kasalarýn palet yüzeyinde herhangi bir ek ambalaj
malzemesi kullanýlmadan saðlam bir istif
yapýlmasýna olanak saðlamaktadýr .
Kasalar palet üzerine dizildiðinde tüm kapaklar dýþa
bakacak þekilde dizilebilmektedir. Bu þekilde palet
üzerinde istiflenmiþ herhangi bir kasa içindeki
evraklara ihtiyaç halinde kolaylýkla ulaþýlabilmektedir.
Kasa ve palet standart kamyon ve týr içi yüklemelerde
hiç yer kaybýna sebep olmayacak Euro palet
ölçülerine uygundur.
Daha önce kullanýlan sistemlerin üstten kapaklý
olmasý nedeniyle ihtiyaç halinde kasa içindeki
evraklara ulaþmak için büyük çaba ve zaman
harcamak gerekmektedir.

Kapak üzerinde beher kasa için özel seri numarasý
ve özel barkot alaný yer almaktadýr.
Kasa seri numarasý, barkot bilgileri ve mühür çubuðu
üzerindeki bilgilerin takibi kolayca yapýlabilmektedir.
Kasanýn gövdesi üst üste ve yan yana istiflendiðinde
birbirine geçerek mono blok bir yapýya
dönüþebilmektedir ve taþýma esnasýnda düþürülse
bile herhangi bir bölgesinden hasar almayacak yapýya
sahiptir.
Palet yüzeysel ve yapýsal olarak kasalarýn istiflenerek
emniyetle taþýnmalarýna uygun þekilde tasarlanmýþtýr.
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Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý

Kablo Sarým Makarasý <
GÜMÜÞ ÖDÜL

BÝLGÝ

Kablo Sarým Makarasý

Tasarým 5 parçadan oluþmaktadýr.
(CB) çift dalga ve (C) dalga tasarýmdýr.
Ürün plastik makaralara alternatif olarak tasarlanmýþtýr
ve ambar stoklarýnda plastik makaralara oranla daha
az yer kaplamaktadýr.
Tasarlanan ürün istenilen sarým hýzýna eriþebilecek
þekilde uygulanmýþtýr. Kablo sarým makinelerinde
bulunan frenleme çubuklarýna uyacak þekilde tasarým
üzerinde delikler açýlarak makinenin dolum yaptýktan
sonra kurulmasý saðlanmýþtýr.
Ön konik yapýsý ile makara üzerindeki kuvvet
dengelenmiþ olup üst üste dört sýra konacak þekilde
tasarlanmýþtýr.

Ürün Adý
Kablo Sarým Makarasý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
DENTAÞ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ. / Denizli

Plastik Makaralara oranla % 60 fiyat avantajý
saðlamakta ve böylece üreticinin ambalaj malzemesini
toplamasýna gerek kalmamaktadýr.
Kullanýldýktan sonra preslenerek kaðýt fabrikalarýna
hammadde olarak gönderilip geri dönüþümü
saðlanmaktadýr.

Tasarýmcýnýn Adý
Bayram YILDIRIM

10

11

Kategori

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý Sonuçlarý 2010
www.ambalajyarismasi.com

Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý

Konteyner Big Bag <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

Konteyner Big Bag

Konteyner içerisine yerleþtirilen ürünler ya dökme olarak ya da big bag torbalarýnda paletli,
paletsiz yüklenmektedir. Bu þekilde yüklemelerde konteyner içerisinde boþ alan olmakta ve
daha az yükleme yapýlmaktaydý. Bu ambalaj malzememiz direk konteyner içerisine serilmekte
doldurma boðazý yardýmý ile ürünler doldurulmakta gideceði yerde ise boþaltma boðazý yardýmý
ile kolayca indirilmektedir. Bu ürünler genellikle inþaat sektöründe, gýda sektörünün bazý
alanlarýnda kullanýlmaktadýr.

Ürün Adý
Konteyner Big Bag
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
NAKPÝLSA Dokuma San.Tic.A.Þ. / Gaziantep
Tasarýmcýnýn Adý
NAKPÝLSA Dokuma San.Tic.A.Þ.
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Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý

Ventilli (Leno) Big Bag <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Ventilli (Leno) Big Bag

4 Saplý Big Bag  Ventilli(Leno)
Ventilli Big Bag, hava akýmýnýn torbanýn içine
geçmesine izin verecek þekilde, dokuma sýrasýnda
özel tasarlanan boyuna þeritli, delikli polipropilen
kumaþlardan üretilir. Genellikle üstü raþel veya leno
dokuma önlüklü, tabaný boþaltmalý hava geçirgenliði
yüksek konstrüksiyonlar kullanýlýr.
Bu konstrüksiyonda amaç torbanýn içerisine
doldurulan patates, fýndýk, soðan, havuç vb.
malzemelerin hava almasýný saðlayarak çürümesini
önlemektir. Ayrýca ýslak olan yakacak odunlarýnýn
hava alarak kurumasýnýda saðlar.
Bu ambalaj sistemi ile büyük toptancýlara ürünlerinin
paketlenmesi, saklanmasý ve nakliyesinde büyük
kolaylýk saðlanmýþtýr.

Ürün Adý
Ventilli (Leno) Big Bag
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
NAKPÝLSA Dokuma San.Tic.A.Þ. / Gaziantep

20-25 kg.lýk eski moda örme torba ile
karþýlaþtýrýldýðýnda büyük avantajlar getirmiþtir.
Genellikle Mýsýr, Ýsrail ve bir çok Avrupa ülkesinde
kullanýlmaktadýr.

Tasarýmcýnýn Adý
NAKPÝLSA Dokuma San.Tic.A.Þ.
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Ev/Otomotiv/Ofis Araç ve Gereçleri ile Ýhtiyaç Malzemeleri

OPET Madeni Yað Ambalajý <
ALTIN ÖDÜL

Ürün Adý
OPET Madeni Yað Ambalajý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
TASARIM ÜSSÜ Ltd.Þti. / Ýstanbul

BÝLGÝ

OPET Madeni Yað Ambalajý

Performansý arttýran motora hýz ve güç katan madeni
yaðýn tasarýmýmýzda da ifade edilebileceðini
kurguladýk. Erkeksi kiþiliðini ortaya koyan,
kullanýþlýlýðý ve görünümüyle farklýlaþan, bir motor
parçasýymýþ izlenimi veren, kategoriye ait ama ezber
bozan bir yað ambalajý tasarlaya çalýþtýk. Hýz etkisini
ileriye atýlmaya hazýr, alýþýlmýþýn dýþýnda kapaktan
aþaðýya geriye doðru eðimli gövde formu ile elde
ettik. Bu geriye eðimli yapýyý iki adet üçgenimsi el
tutma boþluðu ile güçlü bir motor parçasýný
çaðrýþtýran bütünsel bir yapýya ulaþtýrmaya çalýþtýk.
Yan görünüþte her iki el oyuðu, dolayýsýyla da her iki
sapý oluþturan, sanki kýskaca almýþ gibi, gövdeyi
üstten ve alttan sarmalayan bantlarla, iki üçgen
boþluðun ortasýndan etiket alanýnýn sivri ucuna
birleþerek, formun bütününü hem konstrüksiyon
hem de görsel olarak saðlamlaþtýrdýk. Bu yapý etiket
alanýný formun bütününde daha da tanýmlý, dolayýsýyla
da daha da güçlü bütünleþik bir yapýya dönüþtürdü.
Bu çeþit ters eðimli önü olan madeni yað
ambalajlarýnýn pazarda bulunmamasý yaný sýra çift
sapýn gövde formu ile birbirini geometrik olarak bu
derecede tamamlamasý ambalaja yenilikçi bir boyut
kazandýrdý.

Tasarýmcýnýn Adý
Gamze GÜVEN (3 Boyutlu Ambalaj Tasarýmý)
Argun ALTAYLI (Etiket Tasarýmý)
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Ev/Otomotiv/Ofis Araç ve Gereçleri ile Ýhtiyaç Malzemeleri

Konsantre Boya Renklendirici Þiþe Ailesi <
GÜMÜÞ ÖDÜL

BÝLGÝ

Konsantre Boya Ambalajý

Standart boya ambalajlarýnda genelde 1 kg  3 kg
5 kg - 10 kg ve 20 kg gibi ambalajlar mevcuttur.
Bu tarz ambalaj üretiminde her üründen ve her renk
gurubundan stok yapýlasý ve üretilmesi
oldukça zor olmaktadýr.
Bu sebeple yapýlan çalýþma konsantre renklendirici
bir boya tarzý olup, standart beyaz olarak üretilen
ambalajlar 1 kg  3 kg  5 kg  10 kg  20 kg stok
tutulmakta ve konsantre olarak üretilen
renklendiricilerle istenen renk ve ton elde
edilebilmektedir.

Su bazlý bir ürün taþýdýðýmýzdan ürünün özellikle ýþýk
ve hava almamasý ayrýca oksijen geçirgenliðinin
düþük olmasý gerektiðinden PP ve siyah olarak
üretildi.
Kapak olarak içi alüminyum folyolu ve % 100
sýzdýrmaz bir þekilde tasarlanmýþtýr.
Ambalajlarýn özelikle yan yüzeyleri etiket yapýþmasýna
uygun olarak pürüzsüz bir þekilde tasarlanmýþtýr.

Bu tarz bir satýþ pazarlama detayý hem stoklama
hem üretim hem de fiyat avantajý saðlamaktadýr.
Pratik kullanýmý sayesinde nihai tüketicilerin dahi
kolaylýkla uygulama ve istenen rengi deðiþik tonlarda
ve karýþýmlarla elde etme þansý mevcuttur.

Ürün Adý
Konsantre Boya Renklendirici Þiþe Ailesi
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
PLAÞ Plastik Ambalaj San.ve Tic. A.Þ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Tufan SEZER

18

Yapýlan tasarým çerçevede 50 cc  100 cc ve 300 cc
hacimlerde yapýlmýþtýr.
Bu üç deðiþik hacim deðiþik miktarlarda boya
hazýrlanmasýna faydalý olacak þekilde belirlenmiþtir.
Bir dünya devi olan Filli boya Betek firmasýnýn logosu
olan FÝL figürünün birebir aynýsý bir ambalaj olarak
tasarlanmýþtýr.
Yapýlan ambalajlar PP malzemeden yapýlmýþ olup
dýþ ortam þartlarýna en dayanýklý malzemeden
üretilmiþtir.
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Gýda Ambalajý

Micro Pamuk Mýsýr Poþeti <
ALTIN ÖDÜL

BÝLGÝ

Micro Pamuk Mýsýr Poþeti

Ölçüler: 150 x 90 x 240 mm.
Malzeme: Kompozit; Kaðýt ve Özel, Isýl Yapýþabilir,
Mikrodalga Fýrýn Uygulamalarýna Uygun Plastik Film.
Baský: 4 renk fleksografik baský (Kuþe kaðýt üzerine
düz baský-poþette dýþ yüzey)
Poþet: Dikdörtgen tabanlý, körüklü ve ýsýl dikiþli
poþet.
Özellikleri
Poþetimiz patlamýþ mýsýr elde etmek için ev tüketimi
ve ev dýþý toplu tüketimde yeni bir yöntem ve kolaylýk
sunmaktadýr.

Ürün Adý
Micro Pamuk Mýsýr Poþeti
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
PAPÝRUS Kaðýt San.ve Tic. A.Þ. / Konya
Tasarýmcýnýn Adý
PAPÝRUS Kaðýt San.ve Tic. A.Þ.

almamaktadýr. Bu suretle üretimden son kullanýma
kadar mükemmel bir bariyer ve sýzdýrmazlýk
saðlanmakta, ürün saðlýklý bir þekilde korunmaktadýr.
Son derece kullaným kolaylýðý saðlayan ambalajýmýz
sayesinde kullanýcý sadece paketi mikrodalga fýrýna
koyarak bir kaç dakika beklemekte ve bir poþet
dolusu hazýr, sýcak, lezzetli patlamýþ mýsýr elde
etmektedir.

Gýda üreticisi firma tarafndan poþet içerisine belli
bir miktarda mýsýr, yað ve tuz konulmakta, poþetin
aðýz kýsmý ýsýl dikiþ ile kapatýlmaktadýr. Bu þekilde
son kullanýma sunulmaktadýr. Son kullanýcý poþet
üzerinde belirtilen tarife uygun olarak poþet ve
muhteviyatýný mikrodalga fýrýn içerisine koymakta,
çok kýsa süreli (2-3 dk.) bir piþirme sonucunda
patlamýþ mýsýr elde edilmektedir.
Poþet firmamýz tarafýndan üretilirken yan ve taban
kýsmý ýsýl yapýþma ile birleþtirilmekte, ayrýca taban
kýsmýnda mukavemeti artýrmak ve görsel olarak
yapýþma bölgesini kapatmak amacý ile kaðýt etiket
kullanýlmaktadýr. Taban etiketi uygulamasýnda gýdaya
uygun su bazlý kopolimer tutkal kullanýlarak güçlü
bir yapýþma temin edilmiþtir.
Poþet içine ürün konulduktan sonra aðýz kýsmý da
ýsýl yapýþma ile kapatýldýðý için hava, rutubet v.b.
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Gýda Ambalajý

Türkiyenin Zeytinyaðý Þiþesi <
GÜMÜÞ ÖDÜL

BÝLGÝ

Türkiyenin Zeytinyaðý Þiþesi

Türkiyenin zeytinyaðý ihracatý konusunda dökme zeytinyaðý yerine yüksek
katma deðer yaratan ambalajlý-markalý ürünlere geçmesi için, Þiþecam
ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ortak projesinde davetli konkur sonucu seçilen
ve dört boy olarak üretilen ambalaj tasarýmýdýr.
Birçok farklý zeytinyaðý markasýnýn kendi özel etiketleriyle kullanacaðý ve
birbirinden etiketleriyle markalarýn ayrýþacaðý, Türk zeytinyaðý markasýnýn
uluslararasý pazarda yerleþmesi için ikonik bir cam ambalaj istenmiþtir.
Bu kriterlere göre, zeytinin ana vataný sayýlan Anadoludan çýkan, her
türlü koþula adapte olan zeytin aðacýndan ilham vermiþtir.
Kökünden gövdesine, gövdesinden dalýna, yapraðýna ve meyvesine kadar
bu dönüþümünün izlerini taþýyan aðaç, zeytinyaðý þiþesinin tasarýmýnda
betimlenmiþtir. Daire tabandan kare kesitli gövdeye, kare kesitli gövdeden
daire kesitli omuza dönüþen form, ayný zamanda farklý markalar için iki
farklý yüzde iki farklý ifade ve etiket kullanýmýna olanak saðlamaktadýr.

Ürün Adý
Türkiyenin Zeytinyaðý Þiþesi

Bir cephede içbükey diðer cephede ise yere dik ifadesi sayesinde tek
þiþeden iki bambaþka kimlikte þiþe elde etme olanaðý sunulmuþtur.
Görsel algýdaki bu zenginlik, kavrandýðýnda avuç içindeki haptik algýda
da hissedilmektedir.

Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
TASARIM ÜSSÜ Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Gamze GÜVEN
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Ülker Alpella Pet Kavanoz Metal Kapak <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

750 ml Teleskobik Pet Kavanoz

Metal ve pet hammaddenin bir araya getirilmesiyle
kullaným avantajý saðlayan bu ürün müþterilerde
tercih edilme sebebidir. Kýrýlgan yapýsý olmadýðýndan
dolayý, çocuklar ellerinde kaþýkla yiyebilme fýrsatýna
sahip olmaktadýrlar. Metal kapak kullanýmýyla, plastik
kapaða göre daha uzun raf ömrüne sahip olan ürün,
diðer benzer ürünlerin yanýnda avantaj saðlamaktadýr.
Fýndýk kremasýnýn ilk defa pet kavanoza konmasýyla,
maliyet avantajý saðlayan bir inovasyondur.
Teleskobik kalýp olduðundan dolayý, ayný kalýpla 350
ml ile 1500 ml arasýnda üretim yapýlabilmektedir.
Cam görünümü saðlayan kavanoz, firesiz
çalýþmasýyla da verimlilik anlamýnda katký
yaratmaktadýr.

Ürün Adý
Ülker Alpella Pet Kavanoz Metal Kapak
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
SARTEN Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Þener KARAGÜLLE
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Gýda Ambalajý

PLAÞ Þekerleme Tüpü <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

PLAÞ Þekerleme Tüpü

Þekerleme tüpünde, kutu ve kapaðýnýn tek parça
olarak yekpare olarak üretilebilmesi tasarýmla
çözülmüþtür.
Kutu ve kapak ayrý ayrý olarak üretilmesi durumunda
hem kalýp maliyetleri hemde üretim maliyetleri çok
daha yüksek olacaktý.
Þekerleme tüpünün, kut ve kapaðý tek parça olarak
üreterek montaj iþçiliði ve maliyetinden
kurtulunmuþtur.

Kutunun etiketlenmesi giydirme etiket ile
düþünülmüþ (istenildiðinde yapýþtýrma etiket de
kullanýlabilir) olup , 360 derece bir reklam alanýna
sahip olmasý saðlanmýþtýr.
Özellikle çocuklara yönelik þeker, sakýz, çikolata ve
drajeli tüm ürünlere uygun bir kullanýma müsait
olup, küçük ve pratik olmasýndan ötürü her türlü
çantada kolaylýkla taþýnabilmektedir.

Þekerleme tüpleri özel bir teknoloji ile üretilmesi
sebebiyle, benzerlerine göre çok daha ince cidarlý
(mukavemet olarak bir kayýp yaþamadan) olarak
üretilebilmekte ve bu nedenle muadillerine göre çok
daha uygun maliyetli olmaktadýr.

Ürün Adý
PLAÞ Þekerleme Tüpü

Kutunun ve kapaðýn tek parça olmasýndan ötürü,
kapaðýn kaybolmasý, kutunun açýk kalmasý gibi
olaylar yaþanmaz.

Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
PLAÞ Plastik Ambalaj San. ve TÝC. A.Þ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Tufan SEZER
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Gýda Ambalajý

Ýrmik-Vakumlu (250gr - 500gr) <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

Ýrmik-Vakumlu

Selva, geleneksel tatlýlar için her zaman ayný irilikte
üretilmiþ Selva Ýrmiki gururla sundu. Hem de irmiðin
tazeliðinin kaðýt ambalajlara göre daha uzun süre
korumasýný saðlayan vakumlu ambalajýyla...
Türkiyede bir ilk olan Selva Vakumlu Ýrmik, ambalajý
sayesinde 18 ay boyunca tazeliðini ve lezzetini
korumaktadýr.

Ürün Adý
Ýrmik-Vakumlu (250gr - 500gr)
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
SELVA Gýda San. A.Þ. / Konya
Tasarýmcýnýn Adý
Kayhan BAÞPINAR
Aykut YÖNEY
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Komili PET Zeytinyaðý Ambalajý <
BRONZ ÖDÜL

Ürün Adý
Komili PET Zeytinyaðý Ambalajý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
TASARIM ÜSSÜ Ltd.Þti. / Ýstanbul

BÝLGÝ

Komili PET Zeytinyaðý Ambalajý

Kibelenin Bereket imgesini oturmuþ zeytin
ayýklayan becerikli Anadolu kadýnýný çaðrýþtýran gövde
formu ile elde ettik. Bu form ile kolay ve güvenli
kavrama ve el içinde tatmin edici haptik bir algý da
yaratmaya çalýþtýk. PET þiþirme teknolojisinde
gözetilen üstten gelen yük ve vakum nedeniyle
zorunlu olan yüzey ve form direncini arttýran
kaburgalarýn tasarýmýný yanlarda zeytin dalý desenini
içe girinti rölyef olarak tasarlayarak güçlendirdik.
Bu girintilerin zeytinyaðýnýn kalitesini ve ýþýltýsýný
daha da vurgulamak için kristal gibi bir etki
yapacaðýný da düþünerek deseni özellikle dýþarý çýkýntý
deðil içeri girinti olarak tasarladýk. Bu desen-form
bütünselliði ile saðlanan yenilikçi tasarým anlayýþý
sayesinde sýradan pet þiþe kavramýnda ezber bozan
ve norm yaratan bir sonuca ulaþtýk. Etiket
tasarýmýnda ise zeytinyaðýnýn doðallýðýný ve
berraklýðýný maksimum derecede gözetecek
þeffaflýkta ve þiþe formu ile bütünleþen bir etiket
yapmaya çalýþtýk. Elips þeklinde dikkat çeken bir
logo zemini ile þeffaf etiket üzerine zeytin dalý
illüstrasyonu riviera, sýzma ve ege sýzmasý çeþitlerini
renk kodlamasý ile de farklýlaþtýrdýk. Bu özellikleriyle
tezgah üstünde, hatta yemek masasýnda da severek
konumlanan zamansýz bir ambalaj olmasýný istedik.

Tasarýmcýnýn Adý
Gamze GÜVEN (3 Boyutlu Ambalaj Tasarýmý)
Murat CELEP (Etiket Tasarýmý)
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Çift Bölmeli Teþhir Kutusu <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

Çift Bölmeli Teþhir Kutusu

Tek parçadan oluþmaktadýr.
(BE) çift dalga ve A box kutu tipidir.
Bu tasarýmda iki ayrý kutu ve ürün tek bir kutuda birleþtirilmiþtir.
Kendiliðinden ikiye bölünerek iç tarafta oluþturulan kilit sayesinde
kutunun kapaklarýnýn aþaðýya düþmesi engellenmiþtir.
Kutunun tabanýnda bulunan perforajlar ile kutunun üst üste istiflenmesi
esnasýnda kayma oluþmasý önlenmiþtir. Ayrýca alt geniþ kapaklarýna
fazladan iz atýlarak içeriye doðru katlanmasý saðlanmýþtýr.
Ön tarafta bulunan pencere ve üst kapaklarda bulunan perforajlar
ürüne görsel açýdan albeni kazandýrmakla beraber iç tarafta bulunan
bölmelerin uç taraflarýndan kesim yapýlarak ürünlerin daha fazla
görünmesi amaçlanmýþtýr.
Kullanýldýktan sonra preslenerek kâðýt fabrikalarýna hammadde olarak
gönderilip geri dönüþümü saðlanmaktadýr.

Ürün Adý
Çift Bölmeli Teþhir Kutusu
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
DENTAÞ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ. / Denizli
Tasarýmcýnýn Adý
Bayram YILDIRIM
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Gýda Ambalajý

Piramit Zeytinyaðý Þiþesi <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Piramit Zeytinyaðý Þiþesi

Yapýlan tasarým köþeli formda olup . taban yapýsý
geniþ oturma yüzeyine sahip þekliyle
Rafta saðlam bir duruþ saðlamaktadýr.

Þiþenin genel yapýsý mutfakta son kullanýcýlarýn
kolayca kavrayabilmelerinden dolayý tercih
edilmektedir.

Genel yapýsý itibariyle bel kýsmý aþaðý doðru daralarak
inmekte ve bu da ergonomik bir tutuþ saðlamaktadýr.

Ayrýca þiþe üzerinde kapak olarak kullanýlan
damlalýklý milenyum kapak özellikle salata v.b.
ürünlerin üzerine kolay servis yapýlmasýný
saðlamaktadýr.

Þiþe genel yapý itibariyle cam görünümlü olup içindeki
ürünü çok daha net ve berrak göstermektedir.
Yapýlan tasarým genel itibariyle zeytinyaðý formatýna
uygun yapýlmýþ olup iki yan yüzeyinde zeytin dalý
figürü iþlenmiþtir.
Þiþenin diðer iki yanýnda ise üstten geniþ baþlayýp
aþaðýya doðru daralan bir yapýda etiket alaný
mevcuttur.

Ürün Adý
Piramit Zeytinyaðý Þiþesi
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
PLAÞ Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Tufan SEZER

34

Þiþe genel olarak uzun boylu ve endamlý bir görünüþe
sahiptir.
Ürün zeytinyaðý için tasarlandýðýndan þiþe görüntüsü
ve saðlamlýðý diðer ayçiçeði veya mýsýryaðý
þiþelerinden daha mukavim bir yapýya sahiptir.
Pet þiþe olarak tasarlanan ürün cam þiþelere göre
daha ekonomiktir. Ayrýca taþýma ve nakliye sýrasýnda
cam þiþeye göre çok daha hafif olmasý ve kýrýlmama
özelliðinden dolayý özellikle yurt dýþý satýþlarýnda
transport konusunda oldukça ekonomi yaratmaktadýr.
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Yudum Kare Pet <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Yudum Kare Pet

5 L Kare Pet tüketicinin sýzdýrmayan, hijyenik, güvenli;
saklama kabý olarak ikinci kullanýma uygun bir ambalaj
beklentisi üzerine geliþtirilmiþtir. Sektörümüzde halen
kullanýlan yuvarlak kavanoz ambalajlarda sýzdýrma
problemi görülmektedir.
Ürünümüzün pet ambalajý kare þeklindedir, kapaðý
özellikle bu ambalaj için tasarlanmýþtýr. Kapaðýn kulp
tasarýmý sayesinde 5 L Kare Pet kolay taþýnmaktadýr.
Kapak içinde, bir yüzünde aluminyum folyo diðer
yüzünde karton içeren özel bir ambalaj vardýr. Folyolu
ambalaj kapak kapama iþleminden sonra, özel bir
makinadan geçirilerek pet ambalajýn aðzýna özel bir
teknik ile yapýþtýrýlmaktadýr. Folyo kapak, taþýma
esnasýnda oluþabilecek yað sýzýntýlarýný
engellemektedir. Ürünümüz daha güvenilir, hijyenik,
yað sýzdýrmaz özellik kazanmýþtýr. Tüketicimiz
ürünümüzü ilk defa kendisinin açýyor olmasýnýn verdiði
güveni hissetmektedir.

Ürün Adý
5L YUDUM KARE PET
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
YUDUM Gýda San. ve Tic. A.Þ. / Balýkesir

Ürünümüzde özel olarak geliþtirilmiþ body sleeve
etiket kullanýlmaktadýr. Etiket ambalaj üzerine
manuel olarak geçirilip, buhar tünelinden geçirilerek
ambalajýn þeklini almaktadýr. Etiket ürünü tamamen
kapatmadýðýndan ambalajýn içerisindeki yað tüketici
tarafýndan görülebilmekte, tüketici ürünü güvenle
tercih etmektedir.

Tasarýmcýnýn Adý
YUDUM Gýda San. ve Tic. A.Þ.
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Altýnbaþ Raký <
ALTIN ÖDÜL

BÝLGÝ

Altýnbaþ Raký

Eski þiþesinin kullanýlarak markanýn yepyeni, modern ve güçlü bir
kimliðe dönüþmesi, kanaat önderi ve gurme tüketicinin
özdeþleþebileceði, kaliteli, güçlü ve sert bir göbek rakýsý olduðunu
vurgulayan bir ambalaj isteniyordu. Damýtma sürecinde göbekteki
50 derece alkolden yapýlmýþ olmasýndan dolayý sert ve lezzetli,
özel bir raký olduðu mesajýný üzerinde altýn renkli logosuyla siyah
bir þiþe yaparak vermeye çalýþtýk. Tabandan þeffaf baþlayarak tüm
þiþe siyah organik boya ile degrade bir þekilde boyandý. Tabanýn
þeffaf olmasý içindeki içeceðin tortusuz ve renksiz olduðunu
göstermek için düþünüldü. Altýn rengindeki, zeminsiz salt yazý
olarak basýlan logo, özel tasarlanmýþ kaligrafik bir yazý stilinde
Arif Tuna tarafýndan 1967 yýlýnda tasarlanmýþ, açýlan yarýþmada
kazanan orijinal logoydu. Bu nitelikli logo tasarýmýný Altýnbaþ
markasýnýn geçmiþten gelen gücü açýsýndan da çok deðerli
bulduðumuz için yeni ambalaj tasarýmýmýzda korumak istedik.
Eski etiketindeki tüm detaylardan arýndýrýlmýþ orijinal logosu ile
oluþturulan yeni Altýnbaþ Raký ambalajý böylece sahip olduðu kaliteli
raký imajýný yansýtarak satýþlarýný katlayan bir tasarým oldu.

Ürün Adý
Altýnbaþ Raký
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
TASARIM ÜSSÜ Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Gamze GÜVEN
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Yeni Raký Beykoz <
GÜMÜÞ ÖDÜL

Ürün Adý
Yeni Raký Beykoz

BÝLGÝ

Yeni Raký Beykoz

Ýstanbulun 2010 Avrupa Kültür baþkenti olmasý þerefine Yeni Raký
markasý özel koleksiyon bir ambalaj tasarýmý istedi. Bu coðrafyaya
ait kült bir içki olan raký, içindeki içkinin ruhuna uygun bir el sanatý
olarak da Beykoz iþi ile buluþturduk. Yeni Rakýnýn cam þiþelerde
satýlýyor olmasý ve yýllarca Beykoz-Çubuklu fabrikasýnda dolumunun
yapýlýyor olmasý, Beykoz iþi cam dekorlarý ile Yeni Raký þiþesini
buluþturma fikrinin oluþmasýna neden oldu. Yüzyýllardýr Osmanlýda
cam sanatýnýn geliþtiði ve þiþe imalatýnýn da yapýldýðý Beykoz, ayný
zamanda güzel suyu olan bir sanayi bölgesi olmasýndan dolayý,
büyük bir olasýlýkla raký imalatýný da kendisine çekmiþti. Ayný
zamanda Beykoz meþhur mesire yerleri ile de raký içme kültürünün
geliþtiði bir bölge idi ve bu bilgilerin tümü Beykoz iþi dekorlu Yeni
Raký konseptine bizi çeken unsurlardý. Beykoz iþini ustalýkla
yorumlayarak özgün desenler olarak uygulayan geleneksel el
sanatçýsý Fahriye Özbey 3 farklý tip Beykoz iþi Yeni Raký þiþelerine
ekibi tarafýndan sýnýrlý sayýda el boyamasý olarak iþlenerek Yeni
Raký özel koleksiyon tasarýmýmýz ortaya çýktý. Gerçek altýnýn fýrça
ile uygulandýðý el boyamasý 5000 adet ve yarý el iþi transfer baský
Beykoz iþinin 45.000 adet geleneksel motiflerinden yola çýkarak
3 alternatif dekor uygulandý. Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarýmýzý
endüstriyel üretilen ürünlerle yeniden yorumlayarak yaþattýk.

Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
TASARIM ÜSSÜ Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Gamze GÜVEN
Fahriye ÖZBEY
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Ýçecek Ambalajý

SÜTAÞ Ayran <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

SÜTAÞ Ayran

Ayran, geleneksel bir Türk içeceði olarak genellikle
kebap gibi geleneksel yemeklerle beraber
düþünülmektedir. Sütaþ Ayran ambalajlarýnýn en
önemli hedefi, ayraný geleneksel algýsýndan çýkartýp
gençler için her zaman tercih edilebilir, saðlýklý bir
içecek alternatifi olarak konumlandýrmaktýr.
Dolayýsýyla Sütaþ Ayran için yapýlan logo ve ambalaj
tasarýmýnda bu genç çizgi ve saðlýklý & doðal algý ön
plana çýkartýlmaya çalýþýlmýþtýr. Þiþe etiketi, sleeve
etiket ve bardak üzerindeki serigrafi baský ile metal
kapaklarda ortak bir dil birliði kullanýlmýþtýr.

Ürün Adý
SÜTAÞ Ayran
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK
Akýn TANGÜN
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Ýçecek Ambalajý

Dayanýklý Hafif Þiþe <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Dayanýklý Hafif Þiþe

DÝMES ve Anadolu Cam iþbirliði ile
Türkiyede ilk defa Meyve Suyu
kategorisinde kullanýlacak yepyeni bir
ambalaj geliþtirildi. Dayanýklý Hafif Þiþe
Bu ambalaj ile hedeflenenler;
Kendine has,özgün dizayný ile markanýn
yenilikçi ve genç imajý
vurgulanmýþ,üzerindeki Yaprak Logosu
ile doðallýk ve doðaya saygý temasý
iþlenmiþtir.
370 gr olan cam þiþenin gramajý % 6
oranýnda azaltýlarak tüketiciye taþýma
kolaylýðý saðlamaktadýr.
Daha az cam malzeme kullanýmý ile
tüketici ve üretici için maliyet ekonomisi
saðlanmýþtýr.

Ürün Adý
Dayanýklý Hafif Þiþe
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
DÝMES A.Þ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Eda YILMAZ

44

Malzeme ve enerji kullanýmý azaltýlarak
çevreye duyarlý bir ambalaj
geliþtirilmiþtir.
Tüm bu özelliklerin yaný sýra ürün diðer
cam þiþelerde bulunan koruma ve
saklama baþarýsýný ayný þekilde devam
ettirmektedir.
DÝMES; Doya Doya Meyve!
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Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

Duru Þampuan Serisi <
ALTIN ÖDÜL

BÝLGÝ

Duru Þampuan Serisi

Duru Þampuanýn yenilenen formülü ile gelen inci
özü içeriði, ambalaj grafiðinin ana unsuru olarak
kullanýlmýþtýr. Sade ve yalýn þiþe tasarýmý, ambalaj
grafiðine de benzer þekilde sade bir tasarým ile
yansýtýlmýþtýr. Parlak renk tonlarý ise hem modern
ve genç bir hava vermiþ hem de rafta çeþitler arasýnda
ayrýþým saðlanmýþtýr. Mat etiket yüzeyi ve gümüþ
renkle, kozmetik ürünleri arasýnda kaliteli algýsý
nedeniyle tercih edilmiþtir.

Ürün Adý
Duru Þampuan Serisi
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK / Levent YILMAZ (Grafik Tasarým)
Erkan ÞAHÝN / Serhan GÜZELDEREN (Endüstriyel Tasarým / Design Vena)
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Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

ARKO Men Traþ Serisi <
GÜMÜÞ ÖDÜL

BÝLGÝ

ARKO Men Traþ Serisi

Türkiyenin lider erkek bakým markasý Arko
için hazýrlanan ambalaj mimarisi, serinin
týraþ köpüðü, týraþ jeli, týraþ kolonyasý ve
týraþ sonrasý kremi gibi geniþ bir ürün
yelpazesini kapsamaktadýr ve öncelikle bu
geniþ ürün yelpazesi içerisinde ortak bir
dil birliði ve marka kimliði yaratýlmasýný
hedeflemiþtir. Ambalaj tasarýmýnýn bir diðer
hedefi de 50 yýlý aþkýn süredir piyasada
olan Arko markasýna yenilikçi ve modern
bir yüz kazandýrmaktýr. Projede tercih
edilen parlak varyant renkleri ve dinamik
çizgiler ile genç nesli tüketiciler arasýna
katmak hedeflenmiþtir.

Ürün Adý
ARKO Men Traþ Serisi
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK / Levent YILMAZ
MAPLAST (TRAÞ KOLONYASI STRÜKTÜREL TASARIM)
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Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

ARKO Nem Çatlak Önleyici Krem <
BRONZ ÖDÜL

BÝLGÝ

ARKO Nem Çatlak Önleyici Krem

Arko nem çatlak önleme kremi için en kritik konu
ürünün hamileliðin 3. Ayýndan itibaren kullanýlmaya
baþlanmasýdýr. Dolayýsýyla ambalaj, bu kritik konuya
dikkat çekmek üzere hamile bir bayan karnýný
gösteren bir dil ile tasarlanmýþtýr. Dilin üzerinde de
3. Ay özellikle belirtilmiþtir. Ambalajýn genelinde ise
medikal hissiyatý ön planda tutacak ve tüketiciye
güven hissi verecek bir tarz benimsenmiþtir.

Ürün Adý
ARKO Nem Çatlak Önleyici Krem
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK
Þeyma KONYA
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Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

Pravicy Lets Party Parfümleri <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Pravicy Lets Party Parfümleri

Privacy Lets Party, genç bir tüketici
kitlesini hedefleyen, adýndan da
anlaþýlacaðý gibi neþeli ve eðlenceli
bir tarzý sahipleniyor. Ambalaj
üzerindeki çizimler, bu hedef
kitlenin yaþam tarzýný ifade ediyor.
Parfüm kutusunda kutunun içinin
beklenmedik bir þekilde
renklendirilmiþ olmasý, ambalajý
açan kiþilerin bir sürpriz ile
karþýlaþmasýný amaçlamaktadýr ve
koku yönüne bir referans
vermektedir.

Ürün Adý
Pravicy Lets Party Parfümleri
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK
Hasret ÖZDEMÝR
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Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

Þekillendirilmiþ Aerosol Kutusu <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Þekillendirilmiþ Aerosol Kutusu

Bu kutu 3 parçalý aerosol kutunun ilave bir
operasyondan geçirilerek þekil verilmesi sonucu
oluþmaktadýr. Levhalarýn iç yüzeyinde ve kaynak
iþlemi sonrasýnda iç ve dýþ kýsmýna epoxy bazlý lak
uygulanmaktadýr. Müþteri isteðine baðlý olarak baskýlý
veya baskýsýz üretim gerçekleþtirilebilmektedir.
Dünyada, geliþen kozmetik sektöründe müþteriyi
etkileyen en önemli hususlar üretici marka ile kutu
baskýsý ve kutunun þeklidir. Aerosol kutu için
kullanýlan malzeme, uygun teknikle uzatýlarak, ayný
boydaki diðer kutulara göre daha fazla hacim elde
edildiðinden, hammadde kullanýmý azaltýlmýþtýr.
Kutudaki hacim artýþýyla, iç yüzeydeki alan arttýðýndan
ve gerilmelerden dolayý tenekede sertleþmeyle, bu
tip kutularda son derece önemli olan deformasyona
karþý dayaným basýncý artmýþtýr.

Ürün Adý
Þekillendirilmiþ Aerosol Kutusu
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
SARTEN Ambalaj San.ve Tic. A.Þ. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Þener KARAGÜLLE
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Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

Blade Erkek Parfüm Serisi <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Blade Erkek Parfüm Serisi

Blade erkek parfümü ve deodorantý için hýz konseptini
konu alan bir tasarým hazýrlanmýþtýr. Seriyi oluþturan
üç varyant için bu konsepti destekleyen sürat teknesi,
yarýþ arabasý ve motosiklet, farklý renk tonlarýnda ve
genç hedef kitlenin dikkatini çekecek þekilde
görselleþtirilmiþtir. Bu görseller metal kutu,
deodorant tüpü ve þiþe üzerinde uygulanmýþtýr.
Ambalaj tipi olarak metal kutunun tercih edilmesinin
nedeni, algýlanan ürün kalitesini ve marka imajýný
yükseltmek, hem de rafta diðer ambalajlardan
farklýlaþmaktýr.

Ürün Adý
Blade Erkek Parfüm Serisi
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK
Selin SOYLU
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Satýþ Noktasý Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri

Sensodyne Iso Active Diþ macunu Standý <
ALTIN ÖDÜL

BÝLGÝ

Sensodyne Diþ macunu Standý

Sensodyne Isoactive metal tüp ambalajý ve jelden
hýzla köpüðe dönüþen formülüyle oldukça yenilikçi
bir diþ macunu. Bu yenilikçi ambalaja dikkat
çekebilmek için ürün satýþ standý ambalaj formunda
yapýldý. Ancak tüpün aðzýndan çýkan jele dikkat
çekmek için stant belirli bir açý ile yerleþtirildi ve
böylece market içinde dikkat çekici bir form saðlandý.

Ürün Adý
Sensodyne Iso Active Diþ macunu Standý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK
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Satýþ Noktasý Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri

Sensodyne Hýzlý Rahatlatma Standý <
YETKÝNLÝK 2010
ÖDÜLÜ

BÝLGÝ

Sensodyne Hýzlý Rahatlatma Standý

Sensodyne Hýzlý Rahatlama,
isminden de anlaþýlacaðý üzere
kullanýldýðýnda çok hýzlý etki ederek
60 saniyede hassas diþlerin
rahatlamasýný saðlýyor. Market içi
ürün teþhir standýnda da bu hýz
unsuru ön planda tutuldu ve hýz
konsepti doðrultusunda ürün
raflarý belirli bir açýyla yerleþtirildi.
Ayný zamanda genel formda da
dinamik bir çizgi tercih edildi.

Ürün Adý
Sensodyne Hýzlý Rahatlatma Standý
Baþvuru Yapan Firmanýn Adý / Ýl
ORHAN IRMAK TASARIM San. ve Tic.Ltd.Þti. / Ýstanbul
Tasarýmcýnýn Adý
Orhan IRMAK
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