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EDITORIAL
Συσκευασία και Μάρκετινγκ
Τα Packaging Innovation Awards 2019 αναδεικνύουν και επιβραβεύουν αυτούς που
ξεχώρισαν για την καινοτομία, τον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες που
εφάρμοσαν σε ολόκληρη την αλυσίδα Συσκευασίας των προϊόντων τους, για να αποδώσουν
την πραγματική αξία της συσκευασίας στο branding των προϊόντων. Η συσκευασία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Εάν ορίσουμε
ότι το Μάρκετινγκ είναι η δημιουργία, επικοινωνία και μεταφορά αξίας στον πελάτη, τότε
εύκολα βλέπουμε πώς συνδέεται η συσκευασία με τη συνολική στρατηγική Μάρκετινγκ της
επιχείρησης.

Γεώργιος Αυλωνίτης, Πρόεδρος της
Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και
Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημιουργία
Ανάλογα με τους στόχους που θέτει η επιχείρηση, η συσκευασία συμβάλλει σε δύο πολύ
σημαντικές έννοιες του Μάρκετινγκ: α) στην υλοποίηση της «τμηματοποίησης» της αγοράς,
σχεδιάζοντας συσκευασίες για συγκεκριμένα κοινά, και β) στη διαφοροποίηση π.χ.
προσφέροντας συσκευασίες με ανακυκλώσιμα υλικά. Εκτός από αυτές τις δύο έννοιες, στο
πλαίσιο της δημιουργίας έχουμε και την «έξυπνη συσκευασία», που παρέχει πληροφορίες στον
καταναλωτή.
Επικοινωνία
Το σχήμα, το μέγεθος, το υλικό, τα χρώματα, ο τύπος των γραμμάτων - στοιχείων των διαφόρων
μηνυμάτων και τα άλλα εικαστικά χαρακτηριστικά μιας συσκευασίας δρουν ως εργαλεία
επικοινωνίας με τον αγοραστή. Η συσκευασία έχει σπουδαίο ρόλο στην αναγνώριση της
μάρκας του προϊόντος, όπως και το σήμα ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό σύμβολο. Η «έξυπνη»
συσκευασία έχει καταλυτικό ρόλο, καθώς προσφέρει αναβαθμισμένη αισθητική, βελτιωμένη
λειτουργικότητα, ασφάλεια, ευκολία και value for money στους καταναλωτές.
Μεταφορά
Η συσκευασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποθήκευση, μεταφορά και κατανάλωση των
προϊόντων. Προσφέρει την απαραίτητη προστασία έναντι των περιβαλλοντικών συνθηκών,
αλλά και των φυσικών κινδύνων τους οποίους είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ένα προϊόν.
Μια επιπλέον διάσταση της «έξυπνης συσκευασίας» αφορά τη διακίνηση (Logistics), καθώς
περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μικροτσίπ τεχνολογίας RFID.
Αξία
Η καλή ποιότητα ενός προϊόντος δεν επαρκεί πλέον ως μοναδικό κριτήριο επιλογής του. Η
συσκευασία είναι αυτή που συμπληρώνει και αναδεικνύει την ποιότητα ενός προϊόντος, δίνοντας
προστιθέμενη αξία, καθώς μια ασφαλής και αξιόλογη αισθητικά συσκευασία προβάλλει και
επιβάλλει ένα συγκεκριμένο προϊόν από το πλήθος των ανταγωνιστών.
Packaging Innovation Awards 2019
Ο θεσμός των Packaging Innovation Awards ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
καθώς και την ευγενή άμιλλα μεταξύ τους και αποτελεί σημαντικό αρωγό των νικητών στην
προβολή, προώθηση και αξιοποίηση των προσπαθειών τους για τη συνεχή βελτίωση των
προϊόντων τους. Ο σημαντικά αυξημένος φετινός αριθμός των συμμετοχών (36%) σημαίνει ότι
ο θεσμός αυτός καλύπτει μια σημαντική ανάγκη αναγνώρισης-επιβράβευσης των ενεργειών των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα Συσκευασίας των προϊόντων.
Ας γνωρίσουμε, στη συνέχεια, τα έργα των νικητών και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, σε όσους
επιλέξουν να συμμετάσχουν και στα WORLDSTAR PACKAGING AWARDS 2019!
Γιώργος Αυλωνίτης
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
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Το dress code της βραδιάς δεν προέβλεπε black tie για τους
άντρες και μακρύ φόρεμα για τις γυναίκες, αλλά συσκευασίες με
πρωτοποριακό design, υψηλή χρηστικότητα και απόλυτη προστασία.
Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη από επιχειρήσεις που παράγουν,
εισάγουν ή διακινούν προϊόντα, βιομηχανίες παραγωγής υλικών και
συσκευασίας, επιχειρήσεις εκτύπωσης κάθε είδους συσκευασίας ή
Display Stands, δημιουργικά γραφεία και designers, «χειροκρότησαν»
την καινοτομία στον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις
διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας των προϊόντων.
Στην τελετή απονομής συγκεντρώθηκαν 200+ υψηλόβαθμα στελέχη,
ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων
και εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματικών συνδέσμων που
υποστηρίζουν τη διοργάνωση. Τα βραβεία οργάνωσαν τα περιοδικά
Marketing Week, Plant και σέλφ σέρβις της Boussias Communications,
με τη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών &
Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), και παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Πέτρο
Κουμπλή. Η βραδιά άρχισε με σύντομη ομιλία από τον Πρόεδρο της
Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, Δρ Γεώργιο Αυλωνίτη, Πρόεδρο της
Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνέχισε, με σύντομη παρουσίαση του σκοπού των βραβείων, που
είναι η καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας μεταξύ των συμμετεχόντων
για τη βελτίωση της ποιότητας, της λειτουργικότητας, αλλά και της
αισθητικής της συσκευασίας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Στα βραβεία συμμετείχαν και βραβεύθηκαν εταιρείες από ένα
ευρύ επιχειρηματικό φάσμα.
Στις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κατηγορίες βράβευσης, GOLD
Βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: Apivita, A.Hatzopoulos, A.S.
Advertising, Agrino, Ahaean Land, Coca-Cola Τρία Έψιλον,
Elixir Tea, ΚΜ Creative, Lidl Hellas, LKC Drinks, MILK Branding Professionals, Paperpack, Papoutsanis, PressiousArvanitidis, Red Design Consultants, Superfy, Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team,
Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη, Καφεκοπτεία Λουμίδη, Λυχνία,
Mέλισσα Κίκιζας, Μπάρμπα Στάθης και Μύλοι Αγίου Γεωργίου.
Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της βραδιάς υπήρξε η απονομή των
Τιμητικών Διακρίσεων σε τρεις ανθρώπους για την αφοσίωση και
τη συμβολή τους στην εξέλιξη του κλάδου της συσκευασίας. Πιο
συγκεκριμένα, το πρώτο τιμητικό απονεμήθηκε στους: Ευφροσύνη
Ρούπα και Δρ Ευάγγελο Χεκίμογλου για τη συγγραφή του βιβλίου
με τίτλο «Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Συσκευασίας» μετά
από πολυετή έρευνα. Το δεύτερο τιμητικό, έλαβε ο Κωνσταντίνος
Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma και
Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, για τη συνολική
συνεισφορά του στην ενθάρρυνση της καινοτομικής σκέψης και τη
διασύνδεση της Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ευφροσύνη Ρούπα και Δρ Ευάγγελος Χεκίμογλου

BOUSSIAS COMMUNICATIONS

Κωνσταντίνος Ευριπίδης

4

AWARDS ’19

INNOVATION
technology • marketing • user experience

BOUSSIAS COMMUNICATIONS

5

FOOD

Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ
Επαναλανσάρισμα Κατηγορίας
«Ρύζι με Λαχανικά» Μπάρμπα Στάθης

GOLD
Στόχος του relaunch ήταν η ανάδειξη των προϊοντικών
χαρακτηριστικών και της υψηλής διατροφικής αξίας της κατηγορίας.
Και, φυσικά, ο εμπλουτισμός της με κωδικούς, που ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Το εξαιρετικά επιτυχημένο
επαναλανσάρισμα, οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων σε όγκο +27%,
σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην ελληνική αγορά.

Ahaean Land - ΚΜ Creative
Dedalos Εxtra Virgin Olive Oil

GOLD
Ο σχεδιασμός της χάρτινης συσκευασίας του προϊόντος, αναπτύχθηκε
γύρω από δύο βασικούς πυλώνες. Η πολυεπίπεδη τρισδιάστατη
ημιδιάφανη δομή, σε συνδυασμό με το όνομα, δημιουργούν τη
συσχέτιση του μυθικού ήρωα, με την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική.
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί
και ως συσκευασία δώρου.

MILK Branding Professionals - Agrino
Συνολικό Branding και Σχεδιασμός
Συσκευασιών για τη Νέα Σειρά
Ρυζογκοφρετών της Agrino

GOLD
Η ρυζογκοφρέτα αλλιώς…μέσα από μία λιτή, μοντέρνα, άμεση,
φιλική και -κυρίως- γευστική εικόνα. Με δύναμη να ξεχωρίζει ήδη
στο ράφι, αλλά και στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Μία όχι φορτωμένη, αλλά, αντίθετα, «καθαρή» συσκευασία.
Σίγουρη και απόλυτη. Με τα αποτελέσματα των πωλήσεων,
να έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
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Gold βραβείο: Artesian Pasta Straw 100% βιοδιασπώμενα καλαμάκια

Silver βραβείο: Βιολογικά ζυμαρικά Ζείδωρος Γη ΗΛΙΟΣ
από δίκοκκο σιτάρι

Bronze βραβείο: Δεινοσαυράκια ΗΛΙΟΣ
από την σειρά ζυμαρικών «τα παιδικά μας»

Tηλ: 210 2840140 - 7 | E-mail: welcome@heliospasta.gr | www.heliospasta.gr
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A.S. Advertising
Αυγουλάκια

GO LD
Πολλαπλά λειτουργικό, το packaging -που είναι, μάλιστα, πολιτισμικά
στοχευμένο για την ελληνική αγορά- ξεπερνά τον πρωταρχικό του
ρόλο, ως προστατευτικό περίβλημα για τη μεταφορά του προϊόντος.
«Κρύβει» στο εσωτερικό του παιχνίδια, μετατρέπεται σε ειδοποιό
στοιχείο διαφοροποίησης και επανακαθορίζεται ως αυτόνομη πηγή
χαράς, που δίνει πνοή στη φαντασία μικρών και μεγάλων.

2yolk - Μύλοι Αγίου Γεωργίου
Rebranding Συσκευασιών Easy Bake

GO LD
Οι νέες συσκευασίες των Easy Bake, μπαίνουν στην κουζίνα με το
που έσβησε ο φούρνος, και το σπίτι μύρισε από φρεσκοψημένες
λιχουδιές. Οι λήψεις έχουν το ζεστό πρωινό φως μιας
οικογενειακής κουζίνας και το food styling αιχμαλωτίζει τη στιγμή,
που σερβίρετε comfort food σε αυτούς που αγαπάτε.

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα
Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ

SILVER
Κεντρικό εικαστικό του packaging αποτελεί μία καρδιά, η οποία
αποκαλύπτει τον κόσμο της εταιρείας και των ανθρώπων της.
Παράλληλα, η νέα συσκευασία είναι πολύ «πιο φιλική προς
το περιβάλλον», προστατεύει ακόμα περισσότερο το προϊόν,
προσφέρει δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης και, τέλος, διαθέτει
easy grip για εύκολο πιάσιμο.
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Η ΤΈΧΝΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΊΣΩ
ΑΠΌ ΤΟ DESIGN ΠΟΥ «ΜΙΛΆΕΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ
Η Σοφία Γεωργοπούλου είναι μία πολυβραβευμένη brand identity designer
από την Αθήνα. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, έχει βάλει την υπογραφή
της σε ενδιαφέροντα και πολύ διαφορετικά projects τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στο εξωτερικό. Με αφορμή τη δυναμική παρουσία της δουλειάς της στα
Packaging Innovation Awards 2019, μας συστήνεται.

WHO IS WHO
Η Σοφία είναι μία Ελληνίδα freelance
graphic designer με σπουδές στο
Λονδίνο και έδρα την Αθήνα, αλλά
-πλέον- με ένα εκτενές και πολυσχιδές
πελατολόγιο από κάθε γωνιά της Γης.
Με τα χρόνια, έχει αναπτύξει εξειδίκευση στους τομείς του branding, του
logo design, της οπτικής επικοινωνίας,
της ανάπτυξης εταιρικής ταυτότητας
και του packaging. Το έργο της έχει
βραβευτεί σε αναγνωρισμένους διαγωνισμούς design τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, ενώ επιλεγμένα project της έχουν παρουσιαστεί
και σε εξειδικευμένες εκδόσεις του
κλάδου. Το 2015, τιμήθηκε με το βραβείο “Best Agency of the World 2015”
στο πλαίσιο του Best Brand Awards.
Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό
design που βραβεύει brands, τα οποία
διακρίνονται για την οπτική τους ταυτότητα και επικοινωνία. Το 2018, στον
ίδιο διαγωνισμό, η δουλειά της ανακηρύχθηκε ως «Best Brand of the World”.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ
Η δημιουργία οπτικής ταυτότητας για
εταιρείες και brands κάθε είδους είναι
το πάθος της. Ένα πάθος που, όμως,
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συνοδεύεται από ένα καλό μείγμα
ορθολογικής σκέψης και επαγγελματισμού. Στην αντίληψή της, το επιτυχημένο design οφείλει να δημιουργεί
έντονα συναισθήματα και συνθήκες
ταύτισης με το κοινό. Αυτό, όμως, από
μόνο του δεν αρκεί. Στην πραγματικότητα, αποτελεί προϋπόθεση για τον
τελικό της στόχο, που είναι να βοηθά
τα brands να κερδίζουν τις καρδιές των
ανθρώπων και να αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση τους στην αγορά όπου
κινούνται. Προτιμά τον συνδυασμό
δημιουργικότητας και αισθητικής
απλότητας, κάτι που φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να καταφεύγει σε αχρείαστο «θόρυβο». Πάνω απ’
όλα, όμως, πιστεύει στη σημασία της
στρατηγικής σκέψης και του συμφωνημένου σκοπού πίσω από κάθε έργο,
ως προϋπόθεση ολοκληρωμένης δουλειάς. Και αυτό γιατί, το πραγματικά
καλό design δεν ευχαριστεί μόνο τις
αισθήσεις, αλλά, ταυτόχρονα, προωθεί
τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του
κάθε brand -και αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα σε
κάθε περίπτωση, οδηγώντας σε διαφορετικά μονοπάτια. Το motto της είναι:
«Think with your heart!» και στα έργα
της πάντα προσπαθεί να συνδυάζει τη

λογική με τη…μαγεία. Πιστεύει ότι η
δύναμη του εξαιρετικού design είναι
σε θέση να αλλάξει τον κόσμο: να κάνει
τους ανθρώπους να δουν πιο καθαρά,
να μεταδώσει συναισθήματα, να εντυπωσιάσει, να επηρεάσει συμπεριφορές και -τελικά- να βοηθήσει τα brands
να εξελιχθούν και να αποκτήσουν ένα
πιο καίριο αποτύπωμα.

TΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ
Η απόλυτη επιθυμία και στόχος της
είναι να εμπνέει συνεχώς τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά της, προσφέροντάς προτάσεις design που λειτουργούν πέρα από τα στενά όρια και
τα ζητούμενα του κάθε project.
Επιθυμεί να κάνει όσους έρχονται σε
επαφή με τις δημιουργίες της, να
χαμογελούν και να τους παρακινήσει
να δουν τα πράγματα από μία διαφορετική οπτική, πιο πλούσια σε νοήματα
και συναισθήματα. Ελπίζει να καταπιάνεται πάντα με συναρπαστικά
projects και στη διαδρομή να συναντά
μοναδικούς ανθρώπους, να κατανοεί
τα μηνύματά τους και -κατόπιν- να
δίνει δημιουργική διέξοδο σε όσα
αυτοί θέλουν να μοιραστούν με τον
υπόλοιπο κόσμο.
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DASC Branding
“Olithea” Premium Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο με Ισχυρισμό Υγείας
από την Κέρκυρα

S ILVER
Αυτή η υπερτροφή, με την τόσο απολαυστική δύναμη υγείας και
μακρoζωίας, φόρεσε -με χάρη- το «κουστούμι» που της αξίζει.
Φυλάγεται μέσα σε βαριά, γυάλινα, μαύρα μπουκάλια των 500ml,
που έχουν την έξτρα προστασία ενός αδιαφανούς χάρτινου κουτιού.
Η γκάμα συμπληρώνεται από τα κομψά, μαύρα, μικρά γυάλινα
μπουκάλια των 100ml.

Yonas Design
Σειρά Προϊόντων Eδem

S ILVER
Στη συσκευασία, η «χειρόγραφη» γραμματοσειρά κάνει το προϊόν
πιο οικείο. Για την ακρίβεια, δημιουργήθηκε ένας χρωματικός
κώδικας για κάθε μία από τις κατηγορίες τροφίμων. Η συνολική
εικόνα στο ράφι ξαφνιάζει ευχάριστα τον καταναλωτή. Και τον
προκαλεί να «γνωρίσει» και να ασχοληθεί περισσότερο με τη
συγκεκριμένη σειρά.

Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team
Ζυμαρικά από Δίκοκκο Σιτάρι
Ζείδωρος Γη ΗΛΙΟΣ

S ILVER
Η σχεδιαστική γραμμή «μοιάζει» ανάλογη της φυσικής υπεροχής
του προϊόντος. Απαλά και γήινα χρώματα, πράσινο για τα κλασικά
βιολογικά και καφέ για τα βιολογικά ολικής άλεσης. Παράλληλα,
έχουν προστεθεί διακριτές επισημάνσεις, όπως ένας αρχαιοελληνικός
αμφορέας και ένα «ανοικτό παράθυρο» προς τον κόσμο. Τέλος, είναι σε
εύκαμπτη, ιδιαίτερη συσκευασία σε ματ υλικό.
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το εταιρικό δώρο της Koskinidis Packaging για το 2018 είναι λιτό αλλά πολυτελές και καλομελετημένο.
Βραβευμένο για την καινοτομία στο σχεδιασμό του στα Packaging Innovation Awards 2019 αλλά και για τις
ειδικές τεχνικές εκτύπωσης καθώς και τα εξειδικευμένα μελάνια και βερνίκια που χρησιμοποιήθηκαν για
την κατασκευή του, είναι επάξια αφιερωμένο στον πρόσφατα εκλιπόντα ιδρυτή της εταιρείας, Στυλιανό Σ. Κοσκινίδη.

Ο Στέλιος Κοσκινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και από νεαρή ηλικία με ένα μολύβι,
ένα όνειρο, αλλά και με πολύ μεράκι και μόχθο καταπιάστηκε με τη μικρή βιοτεχνία που είχε
ξεκινήσει το 1922 ο πατέρας του. Η ανάπτυξη της εταιρείας στο χώρο της κυτιοποιΐας
ήταν ραγδαία και η φήμη της εξαπλώθηκε γρήγορα σαν την πυρκαγιά και έφτασε να
συγκαταλέγεται στις πιο εύρωστες και αναγνωρίσιμες εταιρείες του κλάδου.
Ο Στέλιος Κοσκινίδης ήταν ένας άνθρωπος με αξίες και ιδανικά.

«Μυστικά επιτυχίας δεν υπάρχουν.
Μόνο άνθρωποι που κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα»,
συνήθιζε να λέει.
Οι κόρες του Μάρθα και Τάνια Κοσκινίδου, πιστές στο όραμα του πατέρα τους,
οδηγούν πλέον σταθερά την Koskinidis Packaging στους ρυθμούς της νέας χιλιετηρίδας.

Ταύρου 15, 177 78 Αθήνα
Τ: 210 4836 300 - 306
F: 210 4836 310
www.koskinidis.gr
info@koskinidis.gr
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The Brand Team™ για την Καραμολέγκος
Νέα συσκευασία Τοστ Υψηλής Διατροφικής
Αξίας από τη The Brand Team™ για την
Καραμολέγκος

BRON ZE
Ο σχεδιασμός της νέας functional σειράς ψωμιών για τοστ, στόχευσε
στο να αποτυπώσει με μοντέρνο τρόπο: τη μακροχρόνια ποιότητα, την
καινοτομία και το ευ-ζην. Παράλληλα, όμως, και να επικοινωνήσει ότι:
ψωμί μπορούν να τρώνε όλοι. Με λίγα λόγια, οι συσκευασίες με το Κ ως
βασικό όχημα, επικεντρώνονται στην απλότητα και την ανάδειξη της αξίας
των προϊόντων.

NonStop Printing Ltd.
Premium Product Packaging - Trikalinos
Avgotaraho Psyche

BRON ZE
Η συσκευασία ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας αποτελεί
πρόκληση για κάθε designer. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
επιλέχθηκε από τον πελάτη, το σχήμα της πυραμίδας, το οποίο
σχεδιάστηκε και αποδόθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα εξωτικό packaging, το οποίο
-επιπλέον- παρέχει λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως είναι η φύλαξη
σε ψυγείο κ.ά.

MILK Branding Professionals Barilla Hellas AE
Ανασχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας
και Συσκευασιών των Προϊόντων ΜΙΣΚΟ

BRON ZE
Η πρόκληση του redesign ήταν η διατήρηση ισορροπιών, ώστε να
ανανεωθεί η «εικόνα» του brand, χωρίς, όμως, να αποξενώσει τους
υπάρχοντες καταναλωτές. Με αυτό το σκεπτικό, ο ανασχεδιασμός
«κατάφερε» να προσδώσει ένα σημερινό, σύγχρονο και
ανταγωνιστικό ύφος στη μάρκα, κρατώντας, παράλληλα, τον
γνώριμό και οικείο χαρακτήρα της.
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DASC Branding
“Royal Mediterranean”
Mαρμελάδες από Ώριμα Φρούτα

BRON Z E
Φρούτα που «φωνάζουν» ποιότητα και φρεσκάδα, αφήνοντας
υποσχέσεις για μια αξέχαστη απόλαυση. Κλείνονται ερμητικά με
ασφάλεια, ακριβώς στην καλύτερη στιγμή ωρίμανσής τους, σε
μοντέρνα, διαφανή, γυάλινα βαζάκια των 240 γρ. Με έντονα,
νεανικά χρώματα, γεμάτα αυτοπεποίθηση και πολύτιμο ασημί
καπάκι. Η τελική εικόνα τους στο ράφι αποδεικνύει πόσο
μοναδικά είναι.

Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team
Ζυμαρικά «Τα Παιδικά μας»
Δεινοσαυράκια ΗΛΙΟΣ

BRON Z E
Η συσκευασία περιέχει αγαπημένους δεινόσαυρους σε μικρό
σχήμα, ιδανικό για τα παιδικά χέρια. Είναι ανακυκλώσιμη, εύκαμπτη
και στέκεται στο ράφι. Παράλληλα, διαθέτει ένα «παράθυρο» που
προετοιμάζει τον καταναλωτή για ένα συναρπαστικό γεύμα. Φυσικά,
από αυτό το packaging, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ζωηρά
χρώματα και η παιχνιδιάρικη εικονογράφηση.
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13

AWARDS ’19

INNOVATION
technology • marketing • user experience

THE PACKAGING CHALLENGE
Ο ρόλος της συσκευασίας ως αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος, αλλά και της επικοινωνίας μιας μάρκας είναι σήμερα σημαντικότερος
από ποτέ. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι το 70% των αγοραστικών αποφάσεων λαμβάνονται στο σημείο
πώλησης. Μια πραγματικότητα που αφορά τόσο τα προϊόντα υψηλής ανάμειξης, όσο και τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, καθώς η
ανάγκη διαφοροποίησής τους σε ένα μέσο σουπερ μάρκετ, που διαθέτει 40.000 διαφορετικά προϊόντα, είναι μία πραγματική πρόκληση.

Η

PressiousArvanitidis αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στον
χώρο της χάρτινης συσκευασίας, αναπτύσσοντας πολύτιμες
συνεργασίες με τους πελάτες της.
Συνεργασίες που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια σημαντική αναγνώριση, όπως η πρόσφατη διάκριση με 6
βραβεία στα Packaging Innovation
Awards 2019.
Στόχος της PressiousArvanitidis
είναι η δημιουργία καινοτόμων

συσκευασιών που ξεχωρίζουν και
αναδεικνύουν τα προϊόντα των
συνεργατών της. Κάθε συσκευασία
που καλείται η εταιρεία να
ολοκληρώσει είναι για αυτήν μία
πρόκληση, αλλά και μια μοναδική
δημιουργική διαδικασία, καθώς
αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου
εκτυπωτικού προϊόντος που να
ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές
ανάγκες της κάθε περίστασης. Η
πολυετής εμπειρία, η τεχνογνωσία
και η δημιουργικότητα των ανθρώπων

της PressiousArvanitidis εγγυάται το
άριστο αποτέλεσμα, ενώ η επιτυχία
επισφραγίζεται με την αναγνώριση
από την ευρύτερη επιχειρηματική και
ακαδημαϊκή κοινότητα σε θεσμούς,
όπως τα Packaging Innovation
Awards.
Αν θέλετε να είστε κι εσείς
στους επόμενους νικητές, τότε η
PressiousArvanitidis είναι ο πολύτιμος συνεργάτης που χρειάζεστε.

PressiousArvanitidis και Sarbacane/Παπουτσάνης.
Κατηγορία: Packaging of Products Launched
in a New International Market

PressiousArvanitidis και Καφεκοπτεία Λουμίδη.
Κατηγορία: Secondary & Tertiary Packaging

PressiousArvanitidis
και Καπνοβιομηχανία Καρέλια
Κατηγορία: Luxury

PressiousArvanitidis και Οινοποιεία Μπουτάρη.
Κατηγορία: Limited & Special Edition Products

PressiousArvanitidis και Zealots of Nature
Κατηγορία: Cosmetics

PressiousArvanitidis και Fresh Line
Κατηγορία: Health & Personal Care
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MILK Branding Professionals LKC Drinks
Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας & Συνολικού
Branding του GRACE GIN

G OLD
Συνδυάζοντας τη βρετανική κληρονομιά του τζιν με την ελληνική
καταγωγή του Grace Gin, δημιουργήθηκε ένα ισχυρό brand. Το οποίο,
μάλιστα, καταφέρνει με μοναδικό τρόπο και στυλ να επιδείξει την
ιδιαιτερότητά του. Οι Τρεις Χάριτες απεικονίζονται ως τρεις όμορφες
νεαρές κυρίες. Ντυμένες σε παλιό βρετανικό στυλ, κρατώντας την
ελληνική σημαία.

Paperpack
METAXA 7* Limited Edition
by Lovegreece

G OLD
Η γραφιστική απεικόνιση της συσκευασίας χαρακτηρίζεται από μία
μόνο λέξη: Ελλάδα. Το μπλε και το λευκό κατέχουν δεσπόζουσα θέση
και συνδυάζονται αρμονικά με το χρυσό χρώμα, το οποίο παραπέμπει
στις χάλκινες ανταύγειες του κεχριμπαρένιου ποτού. Το αντίκτυπο του
packaging στις πωλήσεις ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, σύμφωνα με
τα στοιχεία της εταιρείας.

MILK Branding Professionals ΓΑΙΑ Οινοποιητική
Δημιουργία της Νέας Μάρκας Κρασιών
MONOGRAPH από τη ΓΑΙΑ Οινοποιητική

SILVER
Με περίτεχνο και -ταυτόχρονα- λιτό σχεδιασμό, δημιουργήθηκε
μία σειρά «έργων τέχνης» για κάθε μία από τις ετικέτες,
χρησιμοποιώντας την τεχνική της «μονοκονδυλιάς». Προσδίδοντας,
έτσι, έναν εκλεπτυσμένο και ιδιαίτερο χαρακτήρα στη νέα μάρκα
κρασιών, η οποία έχει ήδη κερδίσει τις προτιμήσεις του κοινού
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
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MILK Branding Professionals Μικροζυθοποιία SEPTEM
Σχεδιασμός Νέας Ετικέτας της
Μικροζυθοποιίας Septem, Holy Day

S ILVER
Η μικρή ζυθοποιία από την Εύβοια έχει γίνει γνωστή τόσο στην Ελλάδα, όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι μόνο για το βραβευμένο design των ετικετών
της, αλλά και για τις ξεχωριστές μπύρες που παράγει. Γεγονός που την καθιστά
σήμερα, μία από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου.

2yolk - Κάμπος Χίου
Rebranding σε Φυσικούς Χυμούς
και Φρουτοποτά

BRON ZE
Γνωρίζει κανείς τα δέντρα καλύτερα από τα πουλιά; Μάλλον όχι,
σκέφτηκαν σχεδιάζοντας το rebranding των φυσικών χυμών και των
φρουτοποτών του Κάμπου Χίου. Γι’ αυτό στις νέες συσκευασίες του,
ξαποσταίνουν μικρά πουλιά που αγαπούν τους οπωρώνες και το
ελληνικό μικροκλίμα. Ό,τι δηλαδή κάνει το brand να ξεχωρίζει.

Yonas Design
Marchoc Drinking Chocolate

BRON ZE
Μία σειρά από ροφήματα σοκολάτας σε 12 πολύ ιδιαίτερες γεύσεις,
στις 3 βασικές κατηγορίες σοκολάτας (Milk, Dark, White). Mε στόχο να
τονιστεί η ιδιαιτερότητα της σοκολάτας και των γεύσεων, έχει σχεδιαστεί
ένα κουτί που στην επιφάνεια του κυριαρχεί μία πολύχρωμη οπτική
«απάτη», ώστε το κυλινδρικό δοχείο-περιέκτης να «μοιάζει» πολυγωνικό.

Lidl Hellas
Νέα Συσκευασία Private Label - Λικέρ

BRON ZE
H ετικέτα δημιουργήθηκε, με σκοπό να συνδυαστεί η παράδοση με
το μοντέρνο. Και, παράλληλα, να προσελκύσει τόσο το μεγαλύτερης
ηλικίας, όσο και το νεότερο καταναλωτικό κοινό. Την ίδια στιγμή,
απεικονίζεται αφαιρετικά και διάφανα στο label ο καρπός από τον
οποίο προέρχεται το λικέρ. Κάνοντας, έτσι, ευδιάκριτη τη γεύση του.
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ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΊΛΗ ΕΥΘΥΜΊΟΥ,
ΥΠΕΎΘΥΝΟ R&D ΤΗΣ PRESSIOUSARVANITIDIS
Οι πρόσφατες βραβεύσεις ήταν η αφορμή για να συζητήσουμε με τον άνθρωπο που γνωρίζει τη συσκευασία όσο
λίγοι. Δεν είναι τα πολλά χρόνια εμπειρίας του στον χώρο, αλλά το πώς αντιλαμβάνεται τη συσκευασία και το πώς
«σχετίζεται» μαζί της που του δίνουν αυτόν τον τίτλο.

Ο

Βασίλης Ευθυμίου εργάζεται ως υπεύθυνος R&D της
εταιρείας εκτυπώσεων PressiousArvanitidis και είναι ο
άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την εξαπλή διάκριση της εταιρείας στα Packaging Innovation Awards 2019, με 1
Bronze, 3 Silver και 2 Gold βραβεία.
Δεν μπορούσε να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή παρά με την
ερώτηση που καιρό υπήρχε στο μυαλό μου: «Τι είναι αυτό
που σε γοητεύει στη συσκευασία;»
Και αντί απάντησης μοιράστηκε μαζί μου: Ήταν τότε -γύρω στο
2000- που μετά από 15 χρόνια εμπειρίας στη σελιδοποίηση και
τη γραφιστική, του προτάθηκε να σχεδιάσει ένα κουτί. Και τότε
«ένας άλλος κόσμος ανοίχτηκε μπροστά μου!». Όχι απλά ένας
κόσμος που διασφάλιζε την ασφαλή μεταφορά ή την προστασία
του προϊόντος, παρά ένας νέος κόσμος επικοινωνίας. Για τον
Βασίλη Ευθυμίου, κάθε συσκευασία επικοινωνεί, αλλά πρώτα
από όλα ο ίδιος ο Βασίλης Ευθυμίου επικοινωνεί μαζί της από
το στάδιο του ιδεασμού μέχρι και το τελικό «οκ» από τον πελάτη.
Τέτοιες είναι και οι συνεργασίες που εκτιμά, εκείνες που τα
εμπλεκόμενα μέρη μπαίνουν με διάθεση για επικοινωνία και
εκείνες που ο πελάτης αναζητά και εμπιστεύεται τον συνεργάτη του προκειμένου να προσδώσει διαστάσεις αξίας που
δεν είναι προφανείς.
Αυτή αναγνωρίζει ο Βασίλης Ευθυμίου και ως τη βασική του δεξιότητα, δηλαδή το να «ακούει» και όντας παράλληλα και καλός
γνώστης του αντικειμένου, «στήνει» σχέσεις στις οποίες υπάρχει
έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων: του
Βασίλη και της ομάδας του, του πελάτη και των συνεργατών
του και …της ίδιας της αναδυόμενης συσκευασίας!
Η έννοια της σχέσης είναι κεντρική στο πώς αντιλαμβάνεται τη
δουλειά του -και αυτός είναι και ο λόγος που όταν ρωτήθηκε αν
γνωρίζει με την ολοκλήρωση μιας δουλειάς αν θα μπορούσε
η δουλειά αυτή να διεκδικήσει ένα βραβείο, δηλώνει άμεσα
καταφατικά. «Λίγες είναι οι φορές που για δικούς μου λόγους
είχα υψηλότερες προσδοκίες από εκείνες που το ίδιο το προ-
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ϊόν και η συσκευασία μπορούσαν να δημιουργήσουν. Αυτές
οι περιπτώσεις συνδέονται με δικούς μου λόγους που έχω την
ανάγκη να δημιουργήσω υψηλότερες προσδοκίες από εκείνες
που αντιστοιχούν», είπε.
Και αυτή είναι μια δεύτερη διάσταση ως προς την οποία αναγνωρίζει ότι κερδίζει μέσα από τη συγκεκριμένη ενασχόληση:
Δεν είναι μόνο ότι εξασκεί υψηλών προδιαγραφών δεξιότητες
επικοινωνίας, είναι που, παράλληλα, εκπαιδεύεται από το ίδιο
το δημιούργημα του!
Διακρίνω να αναγνωρίζει στη δουλειά του μια καλλιτεχνική
διάσταση. «Πράγματι», συμμερίζεται, «αν σκεφτείς ότι έτσι
διεγείρονται οι αισθήσεις μας, και εμένα η πρόκληση μου είναι το να καταφέρνω με το αποτέλεσμα της δουλειάς μου να
διεγείρω, αν μπορώ και τις 5 αισθήσεις. Αυτή η πρόκληση όταν
επιτυγχάνεται, και μάλιστα χωρίς «εύκολες παρεμβάσεις» παρά με εκείνες τις δημιουργικές ιδέες, οι οποίες θα διεγείρουν
ανάλογα και την αντίληψη του πελάτη, τότε είναι που η δουλειά
μου, μου προκαλεί ευτυχία».
Είναι, όμως, και μια ακόμα διάσταση που παίζει καθοριστικό
ρόλο στη δουλειά του και αντανακλάται από τις προτάσεις του:
Στη συσκευασία επιδιώκει ο Βασίλης Ευθυμίου να αποτυπωθεί
η ιστορία του «προϊόντος». Και πάλι, όχι με την ολιστική ακρίβεια
που επιδιώκει να μην χαθεί οποιαδήποτε ασήμαντη πληροφορία, παρά με τον εντοπισμό εκείνων των σημαντικών στιγμών
της ιστορίας που εντέλει την καθιστά μοναδική.
Δύο είναι οι προκλήσεις που αναγνωρίζει ο Βασίλης Ευθυμίου
στο αντικείμενό του: Το να μην τον έχει «εμπνεύσει» ο συνομιλητής του, ιδιοκτήτης της συσκευασίας, οπότε τότε πρέπει
να «εφεύρει» τη βάση της σχέσης τους, όμως αυτή είναι ίσως
δευτερεύουσα πρόκληση απέναντι στη σημαντικότερη που
είναι το ίδιο το πρόβλημα που έχει να λύσει κάθε φορά.
Μετά από τη συζήτηση με τον Βασίλη Ευθυμίου, νομίζω ότι
μπορώ να αισθανθώ τι κάνει την προσέγγιση του τόσο ιδιαίτερη.
Ενώ με μια πρώτη ανάγνωση, κάθε συσκευασία «κλείνει» έναν
συγκεκριμένο (προϊοντικό) κόσμο μέσα της, για τον Βασίλη
Ευθυμίου κάθε συσκευασία νοηματοδοτεί τον κόσμο έξω/
γύρω της, για τον λόγο αυτό και το πλαίσιο στο οποίο θα υπάρξει η συσκευασία, η εμπειρία στην οποία θα συμβάλει αυτή,
το συγκεκριμένο προφίλ χρηστών και χρήσεων της είναι που
αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που λαμβάνει υπόψη του
κατά την κατασκευή της.
Τελικά παρά του ότι ο ίδιος είναι ιδιαίτερα σεμνός άνθρωπος,
μόνο φεύγοντας από τη συζήτηση μας, συνειδητοποιώ ότι άνθρωποι σαν τον Βασίλη Ευθυμίου δύσκολα χωράνε σε τίτλους,
ιδιαίτερα δε για τον συγκεκριμένο η απόδοση τίτλου θα ήταν
σαν να προσπαθούσαμε να τον χωρέσουμε σε μια … συσκευασία. Πρόθεση επί της αρχής λανθασμένη.
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MEDICAL & PHARMACEUTICAL

ABC Design Communication
rezyderm Holistic Creams

S ILVER
H επιλογή του χάρτινου κυλίνδρου και η ιδιαίτερη, απαλή υφή
της τυπογραφικής τεχνικής του σωληνάριου, αποδίδουν μοναδικά
την ολιστική φιλοσοφία του προϊόντος. Εικαστικά σύμβολα και
χρωματικοί κώδικες, δημιουργούν μία ολοκληρωμένη εικόνα της
συγκεκριμένης σειράς καλλυντικών θεραπείας, διαφοροποιώντας
την από τον ανταγωνισμό.

ΒΙΑΝΕΞ - ΒΙΑΝ
Νέα Σειρά Συμπληρωμάτων
Διατροφής ALTION

BRON ZE
Το packaging των συμπληρωμάτων διατροφής αποτελεί σημαντική
διαφοροποίηση του brand. Με σκοπό όχι μόνο να διευκολύνει την
καθημερινότητα των φαρμακοποιών, αλλά και ο καταναλωτής να
μπορεί να αντιληφθεί ποιο προϊόν μπορεί να καλύψει την ανάγκη του.
Παράλληλα, η χρήση είναι αρκετά εύκολη, καθώς το άνοιγμα και το
επανακλείσιμο της συσκευασίας γίνεται με ασφαλή τρόπο.

BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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HEALTH & PERSONAL CARE

Sophia Georgopoulou | Design
Kalyspongea - Φυσικό Σφουγγάρι
απο την Κάλυμνο

S ILVER
Στο κέντρο της έμπνευσης για την ταυτότητα του brand, βρίσκεται ο δύτης και
το απαιτητικό «έργο» του. Η συσκευασία από ανακυκλωμένο χαρτί όσο και
η σφραγίδα με το σχήμα τιμονιού παλιού πλοίου, ενισχύουν τις παραπομπές
τόσο στη φυσικότητα, όσο και στη θάλασσα και τα πολύτιμα δώρα της.

Podia Footcare
Podia - Κρέμα Περιποίησης Διαβητικού Ποδιού Diabetic Foot Cream / Καινοτομία Συσκευασίας
και Προωθητικού Υλικού Medical Kit

S ILVER
Η εξαιρετική επιλογή και ο λεπτομερής σχεδιασμός του περιέκτη Airless του
προϊόντος, κινείται στους άξονες της ευκολίας κατά τη χρήση, της ασφαλούς
μεταφοράς και αποθήκευσης. Παράλληλα, η μάρκα προβάλλει τον
«εκπαιδευτικό» της χαρακτήρα μέσω τoυ καλαίσθητου medical kit,
το οποίο περιέχει το απαραίτητο υλικό πληροφόρησης.

Mediterra-mastihashop
Mastihacare - Σειρά Περιποίησης

S ILVER
Συνήθως, η συνολική σχεδιαστική προσέγγιση βασίζεται στη
λευκή επιφάνεια σε συνδυασμό με τα σχέδια των βασικών
φυσικών συστατικών και τη χρωματική κωδικοποίηση του εκάστοτε
φυτού. Αυτήν τη φορά, όμως, αντί να κυκλοφορήσουν λευκά
κουτιά με χρώμα τα λουλούδια, έγινε το φόντο χρώμα
και τα συστατικά σε λευκό.

BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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HEALTH & PERSONAL CARE

PressiousArvanitidis - Fresh Line
Fresh Line - Συσκευασία Δώρου

BRON ZE
Ζητούμενο ήταν το packaging του προϊόντος, όχι μόνο να μαγνητίζει τις
ματιές των πελατών, αλλά και να «αποτελεί» μία συσκευασία δώρου.
Για την παραγωγή του, χρησιμοποιήθηκε χαρτί από καθαρό ξυλοπολτό.
Μάλιστα, και στις τέσσερις όψεις του έχει γίνει κοπτικό, ώστε να υπάρχει
οπτική επαφή με το εσωτερικό του.

InterMed
InterMed Luxurius Dental
Care Display Stand

BRON Z E
Εντυπωσιακό, πρωτότυπο και εμβληματικό. Αυτά είναι μερικά μόνο
από τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούσαν να συνοδεύσουν το
stand για αυτά τα οδοντιατρικά σκευάσματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι
η κατασκευή σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση χώρου στο
ράφι και την αισθητική του σύγχρονου φαρμακείου.
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COSMETICS

PressiousArvanitidis - Zealots
Συσκευασία Cannabis
Day & Eye Cream

S ILVER
Για την παραγωγή αυτής της εξαιρετικά πρωτοποριακής
συσκευασίας, χρησιμοποιήθηκαν χαρτιά από καθαρό ξυλοπολτό,
ώστε να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με τους κανόνες Υγείας
και Ασφάλειας. Αναφορικά με τα φινιρίσματα, επιλέχθηκε foil
κοντά στα χρώματα του εικαστικού, ενώ, παράλληλα, έγινε και
πλαστικοποίηση soft touch σε όλο το κουτί.

MILK Branding Professionals
Ανασχεδιασμός Σειράς Aντηλιακών Προϊόντων
της Τσέχικης Μάρκας Astrid, Sahara

BRON ZE
Στόχος του redesign της συγκεκριμένης σειράς αντηλιακών, ήταν να
έρθει πιο «κοντά» ως εικόνα στην ανανεωμένη πια Astrid. Παράλληλα,
όμως, έπρεπε να διατηρήσει την «καρδιά» της, δηλαδή τον εξωτικό και
ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Πιο ανταγωνιστική και άμεση, κατάφερε μέσα
σε μικρό χρονικό διάστημα να διευρύνει το κοινό της.

AWARDS ’19

INNOVATION
technology • marketing • user experience
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CLOTHES - SHOES

NonStop Printing Ltd.
Promo Packaging Reebok Floatride Energy

BRON ZE
Το project στόχευσε σε ένα ξεχωριστό target group, με αποτέλεσμα να
έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η συσκευασία αυτή δημιουργήθηκε, με
σκοπό την προώθηση του προϊόντος σε internet influencers. Επομένως,
κύριο ζητούμενο ήταν ο εντυπωσιασμός, όχι μόνο του χρήστη, αλλά και
του κοινού που θα λάβει την εικόνα του προϊόντος.

TOBACCO & VAPE

Μυτιληναίος Εκτυπώσεις
New JTI’s Logic Compact
Presentation Box

BRON Z E
Η βασική ανάγκη ήταν να σχεδιαστεί ένα premium κουτί, όπως
είναι και το προϊόν. Αλλά με βασική απαίτηση, να μπορεί ευκολά ο
τελικός παραλήπτης: να αντιληφθεί τις νέες δυνατότητες του μοντέλου
και να δοκιμάσει στο 100%, τη νέα εμπειρία. Και, όπως ήταν
αναμενόμενο, mission accomplished.

GIFTS

Στυλ. Σ. Κοσκινίδης
Εταιρικό Δώρο
Koskinidis Packaging 2018

S ILVER
Είναι αφιερωμένο στον εκλιπόντα ιδρυτή της εταιρείας, Στυλιανό
Κοσκινίδη. Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος γεννήθηκε στην Αθήνα το
1945 και από νεαρή ηλικία με ένα μολύβι, ένα όνειρο, αλλά και
με πολύ μεράκι και μόχθο, καταπιάστηκε με τη βιοτεχνία που είχε
ξεκινήσει το 1922 ο πατέρας του.
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LUXURY

Λυχνία
Thesauri Caviar: Συσκευασία
με Παγοκύστη για Χαβιάρι

G O LD
Η συσκευασία φιλοξενεί ένα υψηλής αξίας προϊόν και,
ταυτόχρονα, διατηρεί τη μεταλλική συσκευασία, που περιέχει
το χαβιάρι, σε θερμοκρασία κατάλληλη για τη μεταφορά του.
Οι αξίες του προϊόντος αναδεικνύονται μέσα από τη χρήση
υλικών υψηλής ποιότητας. Τέλος, οι ανάγκες του προϊόντος
ικανοποιούνται από τον λεπτομερή και εργονομικό σχεδιασμό
της συσκευασίας.

ayios _ Athens
This Is Not Just An e-sale.

S ILVER
Η συσκευασία είναι η αλάνθαστη πρώτη εντύπωση που όλοι
εμπιστεύονται. Τοποθετεί τον πήχη των προσδοκιών ακριβώς
εκεί που επιθυμούν οι καταναλωτές και αποτελεί την ταυτότητα
ενός προϊόντος. Η φιλοσοφία της Ayios, μαζί με την ποιότητα
κατασκευής και υλικών των ρούχων της, ολοκληρώνεται με
ένα packaging, το οποίο εναρμονίζεται απόλυτα με όλα τα
παραπάνω.

PressiousArvanitidis - Karelias
Luxury Κασετίνα Karelias

S ILVER
Η επιθυμία να «γίνει» παιχνίδι με τη διαχρονικότητα του
packaging των τσιγάρων, οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου
κουτιού μέσα στο οποίο τοποθετήθηκαν οι δύο κασετίνες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την εκτύπωση της συσκευασίας,
ακολούθησε η κατασκευή της, η οποία έγινε εξ’ ολοκλήρου στο
χέρι, ώστε να επιτευχθεί το τέλειο φινίρισμα.
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LIMITED & SPECIAL EDITION PRODUCTS

Λυχνία
Orbit Trade Promo Kit “JEEP”

G O LD
Για πολλούς, το μάσημα τσίχλας είναι ένας ευχάριστος τρόπος να περάσει
η ώρα, μία παράλληλη δραστηριότητα με την ονειροπόληση. Η MARS
HELLAS, με τις τσίχλες Orbit και 5 Gum, σας βάζει την ιδέα πώς μπορούν
να περνούν απολαυστικά οι ώρες που βρίσκεστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο
«κολλημένοι» στην κίνηση.

A.S. Advertising
Saristi - The Botany of Harmony

S ILVER
Τι packaging απαιτούν τα καλύτερα βότανα της ελληνικής γης;
Με χρήση οικολογικού χαρτιού και με ισχυρά μινιμαλιστικό
σχεδιασμό, γεωμετρικά μοτίβα και βασικό πρωταγωνιστή τη
χρωματική παλέτα, αυτό το packaging διαφοροποιεί το προϊόν
στο ράφι, αναδεικνύοντας τα premium χαρακτηριστικά και την
υψηλή του ποιότητα.

PressiousArvanitidis - Μπουτάρης
Limited Edition «Μαλαγουζιά Μάτσα»

S ILVER
Η εταιρεία Boutaris ήθελε να διαθέσει έναν μικρό αριθμό
κρασιών του κτήματος Roxani Matsa. Πιο συγκεκριμένα,
αυτά θα προσφέρονταν ως δώρο, επιλεκτικά σε πελάτες
της. Η πρόταση της συνεργαζόμενης εταιρείας, η οποία και
υλοποιήθηκε, ήταν η επιλογή χαρτιού από πρωτογενές υλικό.

ABC Design Communication
Nyssos Olive Oil

BRON Z E
Η μελέτη και ο σχεδιασμός τόσο του δοχείου, όσο και της συσκευασίας
«χαρακτηρίζουν» την ποιότητα του ξεχωριστού ελαιόλαδου. Αξίζει να
αναφερθεί ότι η φόρμα του κεραμικού δοχείου παραπέμπει στο σχήμα
του φύλλου της ελιάς και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη φύλαξη
του ιδιαίτερου αυτού προϊόντος.
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PACKAGING OF NEW PRODUCTS LAUNCHED
IN THE GREEK MARKET

Melissa Kikizas
Νέα Σειρά Λειτουργικών Ζυμαρικών
Melissa: High Protein & Β-Γλυκάνη

G O LD
Τα μινιμαλιστικά, διαφανή σχήματα «επικοινωνούν» άμεσα τo κύριο όφελος των
εκάστοτε ζυμαρικών. Η διαφοροποίηση σχημάτων και χρωμάτων συνάδει με την
ποικιλία των προϊόντων, εναρμονίζοντας τη συσκευασία με το περιεχόμενο.
Το γήινο χρώμα προδιαθέτει τον καταναλωτή για μια αγνότερη γευστική
εμπειρία, η οποία συμπληρώνει -ιδανικά- μία ισορροπημένη διατροφή.

Lidl Hellas
Νέα Συσκευασία Private Label - Κρασί

G O LD
“Eden Drop” ονομάζεται το νέο ροζέ κρασί, το οποίο δημιουργήθηκε για
να γιορτάσει η εταιρεία τα είκοσι χρονιά παρουσίας της στον ελλαδικό
χώρο του λιανεμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, η φιάλη του κρασιού είναι
ιδιαίτερη και σε καμπυλωτή μορφή, υποδηλώνοντας μία σταγόνα.
Παράλληλα, η ετικέτα είναι λιτή σε παλ χρώμα.

The Comeback Studio
The Pistakios

S ILVER
Επινοήθηκε ένα concept «οικογένειας και φίλων» με καθαρές γραμμές
και μαύρη τυπογραφία. Παράλληλα, το κουτί είναι φτιαγμένο με
τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν να χωρέσει μέσα ένα χέρι, να
πάρει μια μικρή ποσότητα φιστικιών και μετά να ξανακλείσει ερμητικά,
ώστε το προϊόν να παραμείνει φρέσκο.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Νέο Σύστημα Βαρελίσιας Μπύρας - BLADE

S ILVER
Το καινοτόμο σύστημα φέρνει την «επανάσταση», εξασφαλίζοντας
σταθερή και υψηλή ποιότητα σε μία πολύ συμπαγή και όμορφη
συσκευή. Ο ελάχιστος χώρος που απαιτεί, η ευκολία στην
εγκατάσταση, η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και η μοναδική
αξιοπιστία, είναι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα για τις
επιχειρήσεις που θα το επιλέξουν.
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PACKAGING OF NEW PRODUCTS LAUNCHED
IN THE GREEK MARKET

Draculi Coffee - We Design
Chocometry Original - Chocolate’s Golden Ratio

S ILVER
Μιλάμε για τη γεωμετρία της σοκολάτας. Ένα μάθημα ακρίβειας, ποιότητας
και τέλειων αναλογιών, που ισορροπεί την αγνότητα με την ενοχή.
Παράλληλα, διαθέτει πρωτότυπο ειδικό αφήγημα για την περιγραφή του
προϊόντος πάνω στη συσκευασία, που το καθιστά μοναδικό στην κατηγορία του.
Το μόνο που έχετε να κάνετε, λοιπόν, είναι να ενδώσετε.

Αγρόκηπος Χαλβατζή - Kevin+Marshall
Νέο Προϊόν - Smoothie Παντζαριού Αγρόκηπος Χαλβατζή

S ILVER
Όλη η ενέργεια, οι βιταμίνες και τα πολύτιμα διατροφικά στοιχεία,
βρίσκονται μέσα σ’ ένα μπουκάλι, που μπορείτε να πάρετε παντού μαζί
σας. Η γυάλινη αυτή συσκευασία, επηρεασμένη από την παράδοση
και φιλική προς το περιβάλλον, αποτελεί την ιδανική επιλογή, ώστε να
διατηρούνται σωστά τα θρεπτικά συστατικά.

K-Toyz | Board Games Production
Best Packaging in Toys - Learning Tube

BRON Z E
Η καινοτόμα κυλινδρική συσκευασία του παιχνιδιού, επιτρέπει την εύκολη
μεταφορά του, καθώς χωράει στην τσάντα και μπορεί να πάει...παντού:
στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο, στο τρένο, στο πλοίο, στο εξοχικό, στο
πάρτι ή απλά στο σπίτι. Έτσι, μέσα σε δευτερόλεπτα, όλοι να μπορούν να
συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οικογένεια Χριστοδούλου
Νέος Χυμός Πορτοκάλι 100% 2L Οικογένεια Χριστοδούλου

BRON Z E
Πρόκειται για πρακτική συσκευασία HDPE, με λαβή που χωράει στην πόρτα του
ψυγείου και με χωρητικότητα 2 λίτρα, ποσότητα χυμού ικανή για να καλύψει τις
ανάγκες μιας οικογένειας. Το συγκεκριμένο packaging, παρόλο που κυκλοφορεί
εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, ήρθε τώρα για πρώτη φορά στη χώρα μας.
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PACKAGING OF PRODUCTS LAUNCHED
IN A NEW INTERNATIONAL MARKET

Red Design Consultants
Sarbacane Essentials Hotel Amenities Line

G O LD
«Μιλάμε» για μία premium σειρά καλλυντικών για boutique
ξενοδοχεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό. Έμπνευση για
την ονομασία και τον σχεδιασμό του, η αφρικανική παράδοση και
συγκεκριμένα το φυσοκάλαμο, που του δίνει μία διάσταση εξωτική,
γήινη και φυσική, όσο και η σύνθεσή του.

Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team
Artesian Pasta Straws ΗΛΙΟΣ

G O LD
Η συσκευασία, που έχει επιλεγεί, είναι 100% οικολογική και
θεωρείται πρωτοποριακή για τα διεθνή δεδομένα. Παράλληλα, η
εικαστική γραμμή δείχνει απλή και καθαρή. Τέλος, τα γράμματα που
δηλώνουν το προϊόν είναι χειρόγραφα, ώστε να συμβολίζουν την
απλότητα, την καθαρότητα και τη φιλικότητά του προς το περιβάλλον.

A.Hatzopoulos
Gaea Gourmet Olives 120g Pack

G O LD
Προκειμένου να διασφαλίζεται ο χρόνος ζωής του προϊόντος στο ράφι,
αναπτύχθηκε μία τριπλή δομή συσκευασίας με πολύ βελτιωμένες ιδιότητες
υψηλού φραγμού ενάντια σε υγρασία και οξυγόνο. Οι ιδιότητες αυτές
παραμένουν αναλλοίωτες, ακόμη και μετά την καταπόνηση και το πολλαπλό
δίπλωμα του υλικού κατά την παραγωγή και συσκευασία του.

PressiousArvanitidis - Papoutsanis
Συσκευασία Sarbacane

G O LD
Η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας premium σειράς
ξενοδοχειακών καλλυντικών υπό το νέο σήμα Sarbacane. Στόχος του
brand είναι η διεύρυνση του δικτύου του σε μεγάλες αλυσίδες τουριστικών
καταλυμάτων στην Ευρώπη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, για το packaging
επιλέχθηκε χαρτί που έχει χρώμα και υφή αντίστοιχη του προϊόντος.
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PACKAGING OF PRODUCTS LAUNCHED
IN A NEW INTERNATIONAL MARKET

Λυχνία
VIP Press Box Alcatel Shine Lite

S ILVER
Το αρμονικό «πάντρεμα» διαφορετικών υλικών (όπως χαρτόνι, χαρτί,
καθρέφτης Plexiglass) και οι διαφορετικές τεχνικές που επιστρατεύτηκαν
για την υλοποίηση του κουτιού, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό Unboxing
Experience, που ξυπνά τις αισθήσεις. Ταυτόχρονα, υπηρετούνται με
συνέπεια οι αξίες του προϊόντος και η πλατφόρμα επικοινωνίας του,
συνδυάζοντας ιδανικά την απλότητα με την πολυτέλεια.

Costas A. Papaellinas Hellas Ageras Olive Oil
Συσκευασία Ageras Olive Oil Extra Virgin Olive Oil

S ILVER
Οι απλές γραμμές της φιάλης που θυμίζουν τον λέκυθο (το αρχαίο
ελληνικό σκεύος, στο οποίο αποθηκευόταν το ελαιόλαδο) και η πλήρως
βαμμένη λευκή της επιφάνεια, μεταφέρουν ένα μήνυμα ομορφιάς,
αγνότητας και απλότητας. Τέλος, το ξύλινο πώμα προσθέτει ένα γήινο
στοιχείο στη συσκευασία, ολοκληρώνοντας τη μινιμαλιστική της εικόνα.

2yolk - Coca-Cola HBC
Rebranding Συσκευασιών
Multon Moya Semia

S ILVER
Ένα αφελές ποτήρι σαν σκανταλιάρικο doodle στο τραπέζι της
κουζίνας, έγινε το key visual των νέων συσκευασιών Μοya Semya.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μία επιλογή που αντανακλά μοναδικά τη
φυσικότητα των συστατικών και έγινε ιδανικό φόντο για τα ζωηρά και
ολόφρεσκα κομμάτια φρούτων που φωτογραφήθηκαν πάνω σε αυτό.

Paperpack
Meligyris Perfect Pairing

BRON Z E
Στόχος ήταν ο συνδυασμός μοντέρνου, άλλα και απλού στυλ. Μία
συσκευασία υψηλής αισθητικής, που θα ακολουθεί τις τάσεις της
αγοράς και, παράλληλα, θα σέβεται το περιβάλλον. Δίνοντας έμφαση
στο προϊόν, χωρίς να το «κρύβει». Πλαισιώνοντάς το, σαν μια
εντυπωσιακή κορνίζα γύρω από έναν ιδιαίτερο πίνακα.
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PACKAGING OF PRODUCTS LAUNCHED
IN A NEW INTERNATIONAL MARKET

A.S. Advertising
The Daily Greek

BRON Z E
Ο αρμονικός συγκερασμός γεωμετρικών στοιχείων με την παλέτα
του μπλε και του άσπρου, των δύο χρωμάτων που απεικονίζουν
εμβληματικά το ελληνικό στοιχείο. Καθώς και με την ειδικά σχεδιασμένη
γραμματοσειρά, εμπνευσμένη από εκθέματα του Εθνικού Επιγραφικού
Μουσείου, επικοινωνούν τις μοναδικές ρίζες του προϊόντος.

PACKAGING THAT SAVES FOOD

Πλαστικά Κ. Κοτρώνης
Νέα Συσκευασία Θρυμματισμένη Φέτα /
Crumbed Feta

BRON ZE
Παρέχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας της επιθυμητής ποσότητας, περιορίζοντας,
ταυτόχρονα, την απώλεια του τροφίμου. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης ετικέτας με
ιδιότητες φραγής οξυγόνου ή/και UV ακτίνων, συμβάλλει στη σημαντική παράταση
διάρκειας ζωής του προϊόντος. Προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, η εν
λόγω συσκευασία καταγράφει σημαντική διείσδυση στην αγορά των ΗΠΑ.

GLASS / PAPER / FLEXIBLE PLASTIC PACK

2yolk - Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη
Packaging Choco Bits

G O LD
Το αλμυρό συναντάει το γλυκό, το γλυκό το όξινο και το ζουμερό το τραγανό.
Λογική συνέχεια; τα άβολα γαλλικά “dragées” μετονομάστηκαν σε “Choco
Bits” ως μπουκιές συναρπαστικής σοκολάτας. Παράλληλα, τα άριστα υλικά
συνθέτουν τα επίπεδα της απόλαυσης και, φυσικά, καταλαμβάνουν σημαντικό
μερίδιο στην τυπογραφία, που -ωστόσο- παραμένει διακριτική.

ABC Design Communication
Τσάι Jean Paul Lab

S ILVER
Η ανάγκη για φύλαξη του προϊόντος μέσα σε μία ιδιαίτερη συσκευασία,
οδήγησε στην τοποθέτησή του σε κυλινδρικά, χάρτινα κουτιά. Γκραβούρες με
ανθρώπους από διαφορετικές εποχές και στυλ χαρακτηρίζουν τα αρώματα και
τις γεύσεις του. Τονίζοντας, έτσι, την αξία που κρύβει το τσάι, καθώς και την
τελετουργία της παρασκευής του.
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NEW PACKAGING METHOD - USAGE OF NEW
RAW MATERIAL AND / OR MACHINERY

Superfy - Elixir Tea
Elixir Teasticks

G O LD
Το τσάι άλλαξε! Φύλλα τσαγιού εξαιρετικής ποιότητας, φίλτρο και
αναδευτήρας σε μία ράβδο. Η ευκολία στη χρήση ταιριάζει στον σύγχρονο
τρόπο ζωής και την ανανεωμένη σχέση μας με τον χρόνο και τον χώρο.
Απολαύστε μια κούπα τσάι υψηλής ποιότητας σε υπέροχες γεύσεις, χωρίς
σακουλάκια, κουταλάκια και -κυρίως- ταλαιπωρία.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Νέο Σύστημα Βαρελίσιας Μπύρας BLADE

G O LD
Στο BLADE τοποθετούνται PET βαρέλια 8 λίτρων, ενώ η συσκευή λειτουργεί
με ενσωματωμένο συμπιεστή αέρα, οδηγώντας την μπύρα στην κάνουλα,
χωρίς απώλειες. Μάλιστα, το εν λόγω σύστημα διατηρεί σταθερή τη
θερμοκρασία του προϊόντος στους 2ο C, κρατώντας, παράλληλα, το ποτό
«φρέσκο» για 30 μέρες μετά το άνοιγμα του βαρελιού.

Condito - DK Marketing Consultants
Γραφή Braille στις Συσκευασίες Μουστάρδας

S ILVER
Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν στο επάνω μέρος την ανάγλυφη απεικόνιση
προτάσεων σερβιρίσματος. Παράλληλα, στο κάτω μέρος φέρουν -με τον
ίδιο τρόπο- την ονομασία του προϊόντος σε γραφή Braille, καθώς και το
όνομα του brand. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω της πολύτιμης βοήθειας
του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών, μελετήθηκε η ορθή
διατύπωση των λέξεων.

Ηellagro
Νέο Σύστημα Σταθεροποίησης
Παλέτας με Kόλλα GRIP-FIX™

BRO NZE
Σε σύντομο χρόνο μετά την εφαρμογή της κόλλας, οι παλέτες είναι σταθερές και
παραμένουν έτσι, μέχρι να εκφορτωθούν ξανά. Είναι κατάλληλο για διάφορες
συσκευασίες προϊόντων τόσο σε αυτόματες, όσο και σε ημι-αυτόματες γραμμές
παλετοποίησης. Στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιηθεί σε εταιρείες του κλαδου
παραγωγής ζωοτροφών, αλλά και ποτοποιίας.
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SECONDARY & TERTIARY PACKAGING

PressiousArvanitidis - Καφεκοπτεία Λουμίδη
Συσκευασία Μεταφοράς Προϊόντων Παρασκευής
Ελληνικού Καφέ «Καφεκοπτεία Λουμίδη»

G O LD
Το σκεπτικό ήταν η συγκεκριμένη συσκευασία να αποτελέσει ένα «ελληνικό
προϊόν». Και, μάλιστα, να μπορεί είτε να αγοράζεται από τους τουρίστες,
είτε να αποστέλλεται ταχυδρομικά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το
περιεχόμενό της. Για την παραγωγή της, χρησιμοποιήθηκε καθαρό welle
(χαρτί για χαρτοκιβώτια) και το εικαστικό αποτυπώθηκε με μεταξοτυπία.

SUSTAINABLE PACKAGE DESIGN

A.Hatzopoulos
X-CYCLE | Recyclable Barrier Films

G O LD
Η νέα σειρά είναι σχεδιασμένη για μία πραγματικά κυκλική
οικονομία και περιλαμβάνει τρεις βασικές υποκατηγορίες, από
τις οποίες η κάθε μία προορίζεται για το αντίστοιχο κανάλι
ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Οι πλήρως ανακυκλώσιμες
λύσεις συνδυάζουν ιδιότητες υψηλού φραγμού, αυξημένη
παραγωγικότητα, εξαιρετική εκτύπωση και πολλαπλές
πρόσθετες λειτουργίες της συσκευασίας.

APIVITA
Nέα Συσκευασία Hair & Body Care ECOpacks 500ml

G O LD
Οι βασικοί στόχοι της σειράς συνοψίζονται στο εξής
σύνθημα: “ECOlogy, ECOnomy, ERGOnomy”. Κάτι που
φαίνεται και στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε
συσκευασία χρησιμοποιείται 38% λιγότερο πλαστικό ανά ml
χρήσης. Παράλληλα, τα προϊόντα διατίθενται σε εξαιρετικά
ανταγωνιστικές τιμές. Τέλος, το «νέο» μπουκάλι τους, έχει
συνδυαστεί με αντλία για ευκολία στη χρήση.
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SUSTAINABLE PACKAGE DESIGN

Coca-Cola Τρία Έψιλον

Φιάλη Aναψυκτικού με Aνακυκλωμένο
Πλαστικό rPET: Μία Νέα Καινοτόμος
Επένδυση στην Ανακύκλωση ως Μέρος
του Οράματος της Coca-Cola Τρία Έψιλον
για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα

G OL D
Η εταιρεία οραματίζεται έναν κόσμο όπου οι χρησιμοποιημένες
φιάλες, δεν θα αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα, αλλά ως
πολύτιμος πόρος επαναχρησιμοποίησης. Το Σχηματάρι Mega-Plant
-πρώτο στην Ελλάδα- και η Μονάδα του Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει
τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού (rPΕΤ) στις συσκευασίες
αναψυκτικών, υποκαθιστώντας -σταδιακά- ποσότητες πλαστικού, που
απαιτούνται για την παραγωγή τους.

Timiplast
Νέα Τσάντα Μεταφοράς Briefcase Bag

S ILVER
Διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό. Παράλληλα, είναι μεγάλης
αντοχής, υψηλής αισθητικής, paperlike από ανακυκλωμένα
πλαστικά σε μεγάλο ποσοστό, 100% ανακυκλώσιμη,
επαναχρησιμοποιούμενη και με δυνατότητα εκτύπωσης 8 χρωμάτων
σε high-definition ποιότητα. Το προϊόν κυκλοφορεί σε Ελλάδα,
Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ παρατηρείται ραγδαία αύξηση της ζήτησης.
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AWARDS ’19

INNOVATION
technology • marketing • user experience

Πίνακας Νικητών
ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Ευφροσύνη Ρούπα και Δρ Ευάγγελος Χεκίμογλου
Κωνσταντίνος Ευριπίδης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΥΛΩΝΑΣ Α
Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ
Ahaean Land - ΚΜ Creative
MILK Branding Professionals - Agrino
A.S. Advertising
2yolk - Μύλοι Αγίου Γεωργίου
ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα
DASC Branding
Food

Yonas Design
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team
The Brand Team™ για την Καραμολέγκος
NonStop Printing Ltd.
MILK Branding Professionals Barilla Hellas AE
DASC Branding
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team

Drinks

Medical &
Pharmaceutical

MILK Branding Professionals - LKC Drinks
Paperpack
MILK Branding Professionals ΓΑΙΑ Οινοποιητική
MILK Branding Professionals Μικροζυθοποιία SEPTEM
2yolk - Κάμπος Χίου
Yonas Design
Lidl Hellas

Νέα Συσκευασία Τοστ Υψηλής Διατροφικής Αξίας από τη
The Brand Team™ για την Καραμολέγκος
Premium Product Packaging - Trikalinos Avgotaraho Psyche

GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE

Ανασχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας και Συσκευασιών των Προϊόντων ΜΙΣΚΟ

BRONZE

"Royal Mediterranean" Μαρμελάδες από Ώριμα Φρούτα

BRONZE

Ζυμαρικά «Τα Παιδικά μας» Δεινοσαυράκια ΗΛΙΟΣ

BRONZE

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας & Συνολικού Branding του GRACE GIN
METAXA 7* Limited Edition by Lovegreece

GOLD
GOLD

Δημιουργία της Nέας Μάρκας Κρασιών MONOGRAPH της ΓΑΙΑ Οινοποιητική

SILVER

Σχεδιασμός Νέας Ετικέτας της Μικροζυθοποιίας Septem, Holy Day

SILVER
BRONZE
BRONZE
BRONZE

ABC Design Communication
ΒΙΑΝΕΞ - ΒΙΑΝ

Frezyderm Holistic Creams
Νέα Σειρά Συμπληρωμάτων Διατροφής ALTION

SILVER
BRONZE

Sophia Georgopoulou | Design

Kalyspongea - Φυσικό Σφουγγάρι απο την Κάλυμνο
Podia - Κρέμα Περιποίησης Διαβητικού Ποδιού - Diabetic Foot Cream /
Καινοτομία Συσκευασίας και Προωθητικού Υλικού Medical Kit
Mastihacare - Σειρά Περιποίησης
Fresh Line - Συσκευασία Δώρου
InterMed Luxurius Dental Care Display Stand

Mediterra-mastihashop
PressiousArvanitidis - Fresh Line
InterMed
PressiousArvanitidis - Zealots

Cosmetics

Ζυμαρικά από Δίκοκκο Σιτάρι Ζείδωρος Γη ΗΛΙΟΣ

GOLD
GOLD

Rebranding σε Φυσικούς Χυμούς και Φρουτοποτά
Marchoc Drinking Chocolate
Νέα Συσκευασία Private Label - Λικέρ

Podia Footcare
Health & Personal Care

Επαναλανσάρισμα Κατηγορίας «Ρύζι με Λαχανικά» Μπάρμπα Στάθης
Dedalos Extra Virgin Olive Oil
Συνολικό Branding και Σχεδιασμός Συσκευασιών για τη Νέα
Σειρά Ρυζογκοφρετών της Agrino
Αυγουλάκια
Rebranding Συσκευασιών Easy Bake
Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ
"Olithea" Premium Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο με Ισχυρισμό
Υγείας από την Κέρκυρα
Σειρά Προϊόντων Eδem

MILK Branding Professionals

Συσκευασία Cannabis Day & Eye Cream
Ανασχεδιασμός Σειράς Αντηλιακών Προϊόντων της Τσέχικης Μάρκας Astrid,
Sahara

SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE
SILVER
BRONZE

Clothes - Shoes

NonStop Printing Ltd.

Promo Packaging - Reebok Floatride Energy

BRONZE

Tobacco & Vape

Μυτιληναίος Εκτυπώσεις

New JTI's Logic Compact Presentation Box

BRONZE

Στυλ. Σ. Κοσκινίδης

Εταιρικό Δώρο Koskinidis Packaging 2018

SILVER

Λυχνία
ayios _ Athens
PressiousArvanitidis - Karelias

Thesauri Caviar: Συσκευασία με Παγοκύστη για Χαβιάρι
This Is Not Just An e-sale.
Luxury Κασετίνα Karelias

GOLD
SILVER
SILVER

Λυχνία
A.S. Advertising
PressiousArvanitidis - Μπουτάρης
ABC Design Communication

Orbit Trade Promo Kit "JEEP"
Saristi - The Botany of Harmony
Limited Edition «Μαλαγουζιά Μάτσα»
Nyssos Olive Oil

Gifts
Luxury

Limited & Special
Edition Products
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ΠΥΛΩΝΑΣ Β

Packaging of New
Products Launched in
the Greek Market

Melissa Kikizas
Lidl Hellas
The Comeback Studio
Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Draculi Coffee - We Design
Αγρόκηπος Χαλβατζή - Kevin+Marshall
K-Toyz | Board Games Production
Οικογένεια Χριστοδούλου

Νέα Σειρά Λειτουργικών Ζυμαρικών Melissa: High Protein & Β-Γλυκάνη
Νέα Συσκευασία Private Label - Κρασί
The Pistakios
Νέο Σύστημα Βαρελίσιας Μπύρας - BLADE
Chocometry Original - Chocolate's Golden Ratio
Νέο Προϊόν - Smoothie Παντζαριού - Αγρόκηπος Χαλβατζή
Best Packaging in Toys - Learning Tube
Νέος Χυμός Πορτοκάλι 100% 2L - Οικογένεια Χριστοδούλου
Sarbacane Essentials - Hotel Amenities Line

GOLD

Artesian Pasta Straws ΗΛΙΟΣ

GOLD

Packaging of Products
Launched in a New
International Market

Red Design Consultants
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Creative Team
A.Hatzopoulos
PressiousArvanitidis - Papoutsanis
Λυχνία
Costas A. Papaellinas Hellas Ageras Olive Oil
2yolk - Coca-Cola HBC
Paperpack
A.S. Advertising

Gaea Gourmet Olives 120g Pack
Συσκευασία Sarbacane
VIP Press Box Alcatel Shine Lite

GOLD
GOLD
SILVER

Συσκευασία Ageras Olive Oil - Extra Virgin Olive Oil

SILVER

Packaging that
Saves Food

Πλαστικά Κ. Κοτρώνης

Glass / Paper / Flexible
2yolk - Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη
Plastic Pack
ABC Design Communication
Superfy - Elixir Tea
New Packaging
Method - Usage of New Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Raw Material and / or Condito - DK Marketing Consultants
Machinery
Hellagro
Secondary & Tertiary
Packaging

PressiousArvanitidis - Καφεκοπτεία Λουμίδη
A.Hatzopoulos
APIVITA

Sustainable Package
Design

Coca-Cola Τρία Έψιλον
Timiplast

GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE

Rebranding Συσκευασιών Multon Moya Semia
Meligyris Perfect Pairing
The Daily Greek

SILVER
BRONZE
BRONZE

Νέα Συσκευασία Θρυμματισμένη Φέτα / Crumbed Feta

BRONZE

Packaging Choco Bits

GOLD

Τσάι Jean Paul Lab

SILVER

Elixir Teasticks
Νέο Σύστημα Βαρελίσιας Μπύρας - BLADE
Γραφή Braille στις Συσκευασίες Μουστάρδας
Νέο Σύστημα Σταθεροποίησης Παλέτας με Κόλλα GRIP-FIX™
Συσκευασία Μεταφοράς Προϊόντων Παρασκευής Ελληνικού Καφέ
«Καφεκοπτεία Λουμίδη»
X-CYCLE | Recyclable Barrier Films
Νέα Συσκευασία Hair & Body care - ECOpacks 500ml
Φιάλη Aναψυκτικού με Ανακυκλωμένο Πλαστικό rPET: Μία Νέα Καινοτόμος
Επένδυση στην Ανακύκλωση ως Μέρος του Οράματος της Coca-Cola Τρία
Έψιλον για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα
Νέα Τσάντα Μεταφοράς Briefcase Bag

GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER

www.packagingawards.gr
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