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سالنامه برگزیدگان بسته بندی با مجوز معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فرصتی است برای شناخت و 
نمایش بهترین بازیگران در صحنه بسته بندی ایران در هر سال.

ایران  بسته بندی  صنعت  پیشرفت  سالنامه  این  هدف 
حوزه  در  عملکرد  مفیدترین  و  بهترین  شناساندن  طریق  از 
تولید  و  طراحی  می تواند  عملکرد  این  است.  بسته بندی 
عرصه  این  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرگذاری  با  بسته بندی 

باشد.
که  است  آنهایی  همه  برای  رقابتی  بسته بندی  برگزیدگان 
به هر نحو در صنعت بسته بندی اثری گذاشته و به هر روشی در 

رشد آن نقش داشته اند.

ارکان این رویداد عبارتند از:
برگزیدگانبخشمسابقه -1

داوران -2
حامیان -3

ستاداجرایی -4

در واقع هر سه رکن اول جزء برگزیدگان بسته بندی هستند 
در  رویداد  این  برگزاری  در سال  در جایگاه خود  کدام  زیرا هر 
کرده  مسئولیت  احساس  ایران  بسته بندی  صنعت  پیشرفت 
به  رویداد  این  این حتی حامیان  بر  بنا  داشته اند.  موثر  نقش  و 
ایران  کشور  بسته بندی  صنعت  توسعه  در  سرمایه گذاری  دلیل 
و  و دست اندرکاران  رقابت های بسته بندی  از  از طریق حمایت 

برندگان آن سزاوار تجلیل و معرفی هستند.

رکن اول بسته هایی هستند که در ایفای نقش و ماموریت 
خود به بهترین شکل عمل کرده اند. این نقش می تواند مربوط 
نگهداری  فاکتورهای فروش، مصرف، جابجایی،  از  به هر یک 
و سایر عملکردهای بسته بندی باشد. در واقع بسته خوب تنها 
یک بسته زیبا نیست بلکه باید در تمام مراحل زندگی یک کاال 
عملکرد مناسب خود را داشته باشد. هر چند امتیاز هر یک از 
تفاوت  و  تنوع  آن  و بسته بندی  به ماموریت کاال  فاکتورها بسته 

خواهد داشت.

رکن دوم داورانی هستند که با تکیه بر تجربه و درک باالی 
شده  تعیین  معیارهای  اساس  بر  و  داوران  دیگر  کنار  در  خود 
شکل  معیارها  بیشتر  پرداخت.  خواهند  برتر  آثار  گزینش  به 
استانداردها  اساس  بر  سال  هر  است  ممکن  اما  دارند  ثابت 
و  ملی  گرایش های  و  استانداردها  جهانی،  گرایش های  و 
تغییرات  برخی  مشمول  جدید  تخصصی  و  فنی  پیشرفت های 

 شوند.
همچون گذشته گزینش داوران بخش بسیار مهمی از این 
رویداد است و برگزارکننده در این مورد حساسیت زیادی داشته 

و معیارهای خاصی را در نظر می گیرد.
بخش  این  به  نیز  مردمی  داوری  دارد  امکان  همچنین 

افزوده شود.

رکن سوم رویداد برگزیدگان بسته بندی حامیان آن هستند. 
بسیاری از حامیان مالی این گونه رویدادها در جهان اشخاصی 
هستند که قدرت و انگیزه باالیی برای بهبود جامعه انسانی و 
فضای کسب و کار خود دارند. ایشان بخشی از سرمایه خود را 
صرف مسئولیت های اجتماعی می کنند. یکی از مسئولیت های 
اجتماعی مهم شناساندن و تشویق افرادی است که کار خود را 
مسئوالنه و بدرستی انجام داده اند. حامیان با کمک به برگزاری 
باکیفیت این رویداد در واقع کمک می کنند تا مردم با کار خوب 
آشنا شوند و شاخص های کیفیت را بشناسند. ضمن آن که در 

تشویق پدیدآورندگان کارهای خوب هم نقشی موثر دارند.

با نزدیک به سه دهه تجربه موفق در دو عرصه بسته بندی 
با  بسته بندی  برگزیدگان  برند  صاحب  می رود  انتظار  رسانه،  و 
یک  عالی،  استاندارد  و  کیفیت  با  و  فراگیر  رویدادی  برگزاری 
پیشگاه مردم  در  و  کنار حامیان خود  در  تجربه مشترک موفق 

کشور داشته باشد.

رضانورائی
صاحبامتیازومدیرمسئول

برگزیدگانبستهبندی
معرفی بهترین عملکرد
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که  هست  لحظاتی  زندگی  در 
و  شیرین  خاطراتی  یادآور  ما  برای 
ارزشمند و موجب افتخار و سربلندی 
جایزه  یک  دادن  با  گاهی  است.  ما 
ما  برای  مدرک  یک  گرفتن  یا  و 
غرورآفرین  و  خاص  بسیار  لحظه ای 

در زندگی ایجاد شده که خاطرات آن تا ابد باقی می ماند.  
خوشبختانه اخیرا تجربه شادی از این دست داشتم. افتخار ان را داشتم 
که در بخش های مختلف مسابقه جهانی نوآوری صنعت آشامیدنی 2020 به 
عنوان یکی از داوران آن مسابقه حضور داشته باشم و در پایان هنگام اهدای 

جوایز با برندگان آن رقابت جهانی لحظات پر ارزشی را ابدی سازیم. 
زیرا  بودند  برنده  مسابقه  آن  شرکت کنندگان  تمامی  من  دید  از  البته 
پذیرفتن  از  نشان  بودند  کرده  خلق  عشق  با  که  محصولی  و  حضورشان 
داشتند  دوست  قلبا  و  بودند  کرده  تولید  که  بود  چیزی  به  نسبت  مسئولیت 
مصرف کنندگان هم ارزش واقعی آن چیزی که تولید شده بود را بدین طریق 

احساس کنند.
امروز خوشحال هستم که اجازه پیدا کردم با دوست خوب و عزیزم رضا 
نورائی یک کار بیاد ماندنی و با ارزش دیگر را برای کشور عزیزمان آغاز و  در 
عرصه بسته بندی، تولیدکنندگان کشورمان را که در این شرایط  بسیار سخت 
برای هر چه بهتر شدن محصوالت خود تالش می کنند حمایت کنیم. بلکه 
فضایی ایجاد شود تا با قدردانی که شاید تا به امروز از هیچ سازمان و یا نهاد 
داخلی ندیده اند از آنها به خاطر خالقیت و کیفیتی که برای محصول خود و 

ارزشی که برای جامعه خود قائل شدند قدردانی کنیم.
زندگی  روز  هر  کار  آن  با  و  هستیم  کاری  عاشق  وقتی  زیباست  بواقع 
به  را  خود  کار  می کنیم  کار  که  مادامی  هستیم  آن  عاشق  چون  و  می کنیم 

بهترین شکل ممکن انجام می دهیم.
مسابقه برگزیدگانبستهبندی سعی دارد در این راستا با دیدگاه فنی 
که  را  کشورمان  تولیدکنندگان   از  برگزیدگانی  خود  تجربیات  و  تخصصی  و 
صحیح  بسته بندی های  با  را  خود  محصوالت  مسئولیت  احساس  و  عشق  با 
و  مسئوالن  مردم،  تا  نماید  معرفی  و  شناسایی  می کنند  تولید  کارامد  و 
قدرشناسی  این  بشناسند.  راه  ادامه  برای  را  صحیح  الگوهای  متخصصان، 

برای همه، لحظات ارزشمندی را رقم خواهد زد.
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ربع  از  پس  بستهبندی  برگزیدگان سالنامه 
در  بسته بندی  رقابت های  و شناسایی  پژوهش  قرن 
سازمان  توسط  رقابت  برگزاری  مدل  جهان  سراسر 
و  کاربردی  مدلی  عنوان  به  را  بسته بندی  جهانی 
در  سعی  مستقل  بصورت  و  پذیرفته  توسعه محور 

توسعه آن در ایران دارد.

مهم  نقش های  بر  بستهبندی  برگزیدگان
جوامع  رفاه  و  توسعه  و  بشر  زندگی  در  بسته بندی 
می توان  مهم  نقش های  این  جمله  از  دارد.  تاکید 
رفاه  تمام شده،  قیمت  مدیریت  منابع،  مدیریت  به 
زیست،  محیط  مصرف کننده،  حقوق  اجتماعی، 

توسعه فناوری و توسعه علوم انسانی اشاره کرد.

برترین  معرفی  با  بستهبندی  برگزیدگان
بسته های داخلی و خارجی پیشرفت مداوم وضعیت 
استانداردهای  و  می دهد  نشان  را  ما  بسته بندی 
برای  می تواند  که  می کند  ایجاد  را  بسته بندی  برتر 

دیگران الگوی مناسبی باشد.

برگزیدگانبستهبندی، پیگیر افزایش آگاهی 
از نقش بسته بندی در ایجاد زندگی بهتر است و به 
برند،  صاحبان  تالش  و  نوآوری  شناختن  رسمیت 
طراحان، دانشجویان و آژانس های برندسازی برای 
ایجاد راه حل های بسته بندی در آینده را ارج نهاده و 
به دنبال پاسخ به چالش ها و روندهای جهانی مانند 

پایداری، بهداشت و سایر روندها است.

تکامل  به  همچنان  بستهبندی  برگزیدگان
افزودن  با  بسته بندی  طراحی  جامعه  شکل دهی  و 

محورهای جدید، برجسته کردن روندهای جهانی و 
چالش هایی که با آن روبرو هستیم، خواهد پرداخت.
برگزیدگان سالنامه  نشریه  حرکت،  این  محور 
بستهبندی است که صاحب امتیاز آن رضا نورائی با 
شماره مجوز 78521 می باشد. وظیفه این سالنامه 
معرفی برگزیدگانبستهبندی بر اساس معیارهای 
مصوب خود است که در باال به مهمترین آنها اشاره 

شد.

پنج  و  بیست  حاصل  بستهبندی  برگزیدگان
و  تولیدی  صنایع  میان  در  نزدیک  فعالیت  سال 
صنایع بسته بندی و شناخت ظرایف ارتباط بین این 

دو بخش است. 

سال  از  بستهبندی  برگزیدگان مدیریت 
در  بسته بندی  صنعت  ماهنامه  انتشار  با   1376
نقش های  بهبود  و  دانش افزایی  ساماندهی  کار 
رقابت  برگزاری  که  بوده است  در کشور  بسته بندی 

هم از جمله اهداف آن می باشد.

با  خود  برگزیدگان  معرفی  برای  سالنامه  این 
داوری  مرحله  دو  و  جمع آوری  مراحل  از  استفاده 
برندگان  می پردازد.  برترین ها  شناسایی  به  آثار 
خبری  پوشش  با  و  معتبر  مراسم  یک  در  نهایی 
معرفی می شوند. بعضی جوایز ویژه مانند بازاریابی، 
پایداری، صرفه جویی و جایزه نهایی رئیس مسابقه 
همچنین  می شوند.  اعالم  ویژه  مراسم  این  در 
برگزیدگان سالنامه  انتشار  طریق  از  بسته ها  این 
بستهبندی بصورت گسترده تر معرفی خواهند شد.

برگزیدگانبستهبندی

درباره
برگزیدگانبستهبندی

معرفیبهترینعملکرد

برگزیدگان
بستهبندیبر
نقشهایمهم
بستهبندیدر
زندگیبشرو
توسعهورفاه
جوامعتاکید
دارد.

برگزیدگان
بستهبندی
حاصلبیست
وپنجسال
فعالیتنزدیک
درمیانصنایع
تولیدیوصنایع
بستهبندیو
شناختظرایف
ارتباطبیناین
دوبخشاست.
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چه کسانی می توانند 
در این رویداد شرکت کنند؟

برای  بستهبندی  برگزیدگان
سازنده،  از  اعم  بسته بندی،  جامعه  کل 
پردازنده،  تامین کننده،  تبدیل کننده، 
کاربر  برند،  مالک  بسته بندی،  پرکننده 
باز  بازاریاب  یا  بسته بندی  طراح  نهایی، 
است. همه بسته هایی که به مرحله تولید 
درخواست  شرایط  واجد  باشند  رسیده 

برای مسابقه هستند.
هیئت  یک  توسط  بسته ها  این 
مشابه  بسته های  با  داوران  از  متخصص 
مقایسه می شوند. جوایز بر اساس اجماع 
داوران است که یک بسته در رده و بازار 
در  نوآوری  یا  اجرا  در  و  است  برتر  خود 
بهتر  سایرین  با  مقایسه  در  خود  کالس 

است.

چرا آثار خود را برای سالنامه 
برگریدگان بسته بندی بفرستیم؟

بسته شما توسط برخی از بزرگترین 
شاید  و  ایران  در  بسته بندی  خریداران 
مورد  بسته بندی  رسانه های  در  و  جهان 

توجه قرار خواهد گرفت.
فرصتی  شما  به  رقابت  این  در  ورود 
عالی برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان 

جدید و فعلی می دهد.
می توانید برنده بودن در این رقابت 
را در مواد تبلیغاتی خود استفاده کنید و 

از رقبای خود متمایز شوید.

مدیریتبرگزیدگان
بستهبندیازسال
1376باانتشارماهنامه
صنعتبستهبندیدرکار
ساماندهیدانشافزاییو
بهبودنقشهایبستهبندی
درکشوربودهاستکه
برگزاریرقابتهمازجمله
اهدافآنمیباشد.

نوشیدنیها
بسته بندی چای مایع یا خشک، قهوه، آب و نوشابه، آبجو، شربت ها، آبمیوه، 

نوشیدنی های لبنی و شکالتی و...
تجارتالکترونیک

تمام راه حل های بسته بندی تجارت الکترونیک از جمله سرویس های ارسال، 
جعبه ها، پستی ها، پاکت نامه ها، مواد مربوط به ارسال بسته ها و غیره.

الکترونیک
بسته بندی کلیه اقالم برقی

غذا
بسته بندی های مواد غذایی اعم از تازه، منجمد، خشک شده یا موارد دیگر

میوههاوسبزیجاتتازه
انواع بسته بندی مصرفی یا صنعتی میوه و سبزیجات تازه

نقطهفروش
استندهای نمایش در پایانه های فروش

موادواجزایبستهبندی
هر ماده یا جزء خاصی که ظاهری متمایز، عملکرد منحصر به فرد یا نوآوری 

قابل توجه ایجاد می کند و عملکرد بسته را افزایش می دهد.
بهداشتومراقبتشخصی

شامل بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل ها، ویتامین ها، عطر، 
بدن و پوست، مو و مراقبت از دهان

برچسبوتزئینات
افزودن محتوا به یک بسته که ظاهر، عملکرد یا ارتباط منحصر به فرد یا 

خالقانه ای ایجاد می کند. شامل برچسب ها، اسلیوها، تگ ها، کدگذاری/
عالمت گذاری، جت پرینترها یا هر فرآیند مشابه دیگری باشد

پزشکیودارویی
بسته بندی داروها اعم از نسخه ای، بدون نسخه و تجهیزات پزشکی

محیطخانه
شامل بسته بندی وسایل منزل، اسباب بازی، لوازم التحریر، هدایا، پوشاک، 

وسایل باغ و تزئینات
لوکس

شامل بسته بندی هدیه جشنواره های فصلی و مذهبی و محصوالت درجه 
یک مانند عطر یا جواهرات است با این قابلیت که مصرف کننده را به دالیلی 

چون فاخر بودن، تشخص یا پرداخت زیاد شگفت زده کند.
بستههایدیگر

بسته های متفرقه که در گروه های باال قرار نمی گیرند.
ترانزیت

بسته بندی های صنعتی سنگین و توزیعی، بین شرکتی و اینترنتی

گروهبندیآثارورودی
برخیگروههایمهممحصوالتکهممکناست

بهطورجداگانهموردداوریقرارگیرند
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شماره 1

جوایز  اهدای  معتبر  مراسم  یک  در  را  جایزه 
دریافت می کنید.

یک جایزه و گواهی دریافت می کنید تا همیشه در 
معرض دید اعضای سازمان و مشتریان قرار گیرد.

نشریه  یک  در  شما  کار  مشخصات  و  تصویر  و  نام 
که  بستهبندی(  برگزیدگان )سالنامه معتبر  و  وزین 
فقط برای همین کار شناخته و منتشر می شود خواهد 
آمد و در تاریخ صنعت بسته بندی کشور برای همیشه 

ثبت خواهد شد.. 
 

معیارهای قضاوت برای گروه های اصلی
داوران معیارهای زیر را در نظر می گیرند:

کارکرد حفاظت و نگهداری از محتویات	 
کارکرد فروش: نام تجاری روی بسته/توانمندی در 	 

بازار هدف
ارگونومی	 
کیفیت اجرا	 
پایداری	 

و 	  مواد  مصرف  در  صرفه جویی  هزینه،  کاهش 
صرفه جویی در هزینه

سهولت جابجایی، پر کردن، بسته شدن، باز کردن و 	 
بسته شدن مجدد

خالقیت و نوآوری	 

معیارهای قضاوت
برای دسته بندی های ویژه 

جایزهبازاریابی
موفقیت کلی بسته بندی برای نشان دادن ارزش 

ویژه برند و ارتباط با محصول.
و  بازاریابی می دهد  مزیت  آن  به  که  تفاوتی  نقطه 

خرید را تشویق می کند.
تعامل،  اساس  بر  وجه  بهترین  به  که  بسته بندی 
ارتباط عاطفی یا قابلیت استفاده برای مصرف کننده 

ارزش ایجاد می کند.

جایزهپایداری
اجتماعی: سود برای جامعه

مواد: مسئولیت در مورد منابع مواد خام، از جمله 
مواد از منابع تجدیدپذیر

کاهش منبع: کاهش وزن در مقایسه با بسته قبلی 
یا بسته های عمومی در کالس خود

نقل،  و  حمل  حین  در  بهینه سازی  انرژی: 
ذخیره سازی و استفاده

بازیافت  قابلیت  استفاده مجدد،  قابلیت  بازیابی: 
صنعتی، بازیافت مواد پس از مصرف، سهولت دفع

دستهبندیجوایزویژه
برای واجد شرایط بودن در بخش جوایز ویژه، وارد کردن بسته در یکی 

از گروه های اصلی الزامی است.
جایزهویژهبازاریابی

این دسته بر استفاده از طراحی بسته بندی و زیبایی شناسی عمومی در 
برندسازی بسته برای نشان دادن ارزش ویژه برند تمرکز دارد.

جایزهویژهصرفهجویی
بسته بندی که باعث صرفه جویی در غذا می شود

این دسته به تمرکز بر راه حل های بسته بندی اختصاص داده شده 
است که تلفات مواد غذایی یا ضایعات مواد غذایی را به میزان مناسب 

کاهش می دهد.
جایزهویژهپایداری

این دسته به تمرکز بر استفاده مسئوالنه از مواد بسته بندی )کاهش، 
استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی( برای ارتقای پایداری اختصاص یافته 

است.
جایزهرئیس

این جایزه به عنوان بهترین از بین برندگان شناخته می شود و پس از 
پایان مراحل داوری، شخصًا و به صورت فردی توسط صاحب امتیاز 

رقابت انتخاب می شود. همه آثار برتر برای انتخاب جایزه رئیس نامزد 
خواهند بود.

هیئتداوران
هیئت داوران ترکیبی از متخصصان برجسته 

بسته بندی، تولید و فعاالن صنعتی و اجتماعی است. 
هیئت داوران در دو مرحله که می تواند ترکیب مجزا 

داشته باشند تشکیل می شود. 
یک بار برای گزینش و معرفی بسته های مناسب برای 

بخش مسابقه. یک بار هم برای انتخاب برترین ها از 
بین بسته های راه یافته به بخش مسابقه.

برگزیدگانبستهبندی
معرفیبهترینعملکرد
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جایزهصرفهجوییدرموادغذایی
راه حل بسته بندی که از دست دادن مواد غذایی 
کاهش  مناسبی  میزان  به  را  غذایی  مواد  ضایعات  یا 

می دهد.
تناسب، کفایت، راحتی

نوآورانه اما قابل اجرا
پایداری

بسته  که  می دهد  اطالع  مصرف کنندگان  به 
 / غذا  تلفات  کاهش  یا  غذا  در  صرفه جویی  حال  در 

ضایعات مواد غذایی است
سود برای جامعه/گروه های جمعیتی

جایزهمردم
بخش  آثار  نمایشگاه  از  بازدیدکنندگان  انتخاب 

مسابقه که می تواند در تمام گروه ها باشد.

معرفیبرگزیدگان
همانطورکهازناموترتیبانتشارسالنامهبرگزیدگان
بستهبندیپیداستایننشریهسالییکباربصورت
چاپیمنتشرمیشودوماموریتاصلیآنمعرفی

برترینهایبستهبندیاست.
سالنامهبرگزیدگانبستهبندیهمبرترینهای

بستهبندیجهانرامعرفیمیکندوهمبرترینهای
کشورایران.

اینسالنامهبرایشناسایی،گزینشومعرفی
برترینهایبستهبندیدرایرانازاستانداردهاییپیروی

میکندکهدرصفحاتقبلبهآناشارهشدهاست.
بستههاییکهبرپایهاستانداردهایاینسالنامهانتخاب
ومعرفیمیشونددرتمامرسانههایمرتبطباآنمانند

نشریهچاپی،سایتاینترنتیوصفحهاینستاگرام
وسایررسانههاییکهپسازاینایجادشوندباارائه

مشخصاتکاملمعرفیخواهندشد.ازاینروسالنامه
برگزیدگانبستهبندیورسانههایاقماریآنبهعنوان
سندیبرایثبتآثاربرجستهبستهبندیخواهندبود.

همچنینآثاربرگزیدهوپدیدآورندگانآنهادرمراسمیدر
پیشگاهمهمانانویژهواهالیصنعتبستهبندیمعرفی

وموردتقدیرقرارخواهندگرفت.

بخشیازپشتوانهتجربیما:
انتشار 180 شمارهماهنامهصنعت	 

بستهبندی طی 20 سال
انتشار 10 شماره سالنامه کتابسال	 

بستهبندی طی 10 سال
مدیریت پایگاه خبری اینترنتی پیامصنعت	 

بستهبندی از 20 سال پیش تاکنون
گرداوری و انتشار 4 دوره دایرکتوری 	 

دوساالنه فعاالن صنعت بسته بندی ایران 
طی 8 سال

ایجاد و مدیریت دایرکتوری بزرگ فعاالن صنعت بسته بندی 	 
کشور در اینترنت تحت عنوان بانکمشاغل

بستهبندیبا بیش از 6000 رکورد
ترجمه و انتشار دوره 8 جلدی کتابهای مبانی	 

فنآوریبستهبندی معتبرترین کتاب 
آموزشی این رشته در جهان

ترجمه و انتشارچندین کتاب و سی دی 	 
تخصصی بسته بندی از جمله واژهنامه

بستهبندی
مشارکت در تدوین و تصویب بیش از 200 	 

استانداردملیبستهبندی در مشارکت با 
سازمان ملی استاندارد ایران

برگزاری موفق مسابقهطراحیبستهبندی	 
بارویکردصادرات در سال 1386 که از 

حرفه ای ترین رویدادهای صنعت بسته بندی 
تاکنون بوده است.

صدها مشاوره تخصصی به شرکت ها، صنایع 	 
و دولتمردان داخل و خارج کشور

تدوین دروس تخصصی بسته بندی برای دانشگاه ها و مراکز 	 
آموزشی و تدوین دوره ها و سالها تدریس انواع مباحث کلیدی 

صنعت بسته بندی و صنایع جانبی از جمله تدوین رشته
کارشناسیمهندسیتکنولوژیبستهبندی 

در وزارت علوم

SANAT BASTEBANDI
PACKAGING MAGAZINE

كلينيك بسته بندي
DEED GOSTAR
P A C K A G I N G  C L I N I C

6000 تومان
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ساير كتابها از اين دست:
مباني فن آوري بسته بندي (شناخت)

مباني فن آوري بسته بندي (پالستيكها)
مباني فن آوري بسته بندي (كارتن و مقوا)

مباني فن آوري بسته بندي (شيشه و فلز)
مباني فن آوري بسته بندي (حمل و توزيع)

مباني فن آوري بسته بندي (چسب و اليه گذاري)
مباني فن آوري بسته بندي (ماشين آالت)
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تغييرات در بسته بندي

اثر  والتر ُسُركا
ترجمه مهندس هاشم حبيبي

ويرايش و تدوين  از رضا نورائي
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كلينيك بسته بندي
DEED GOSTAR
P A C K A G I N G  C L I N I C

6000 تومان

ساير كتابها از اين دست:
مباني فن آوري بسته بندي (شناخت)

مباني فن آوري بسته بندي (پالستيكها)
مباني فن آوري بسته بندي (كارتن و مقوا)

مباني فن آوري بسته بندي (شيشه و فلز)
مباني فن آوري بسته بندي (حمل و توزيع)
مباني فن آوري بسته بندي (تغيير و تركيب)

مباني فن آوري بسته بندي (ماشين آالت)
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مباني
فن آوري
بسته بندي

اثر  والتر ُسُركا
ترجمه مهندس هاشم حبيبي

ويرايش و تدوين  از رضا نورائي
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مباني فن آوري بسته بندي (شناخت)

مباني فن آوري بسته بندي (پالستيكها)
مباني فن آوري بسته بندي (كارتن و مقوا)

مباني فن آوري بسته بندي (شيشه و فلز)
مباني فن آوري بسته بندي (حمل و توزيع)
مباني فن آوري بسته بندي (تغيير و تركيب)

مباني فن آوري بسته بندي (چسب و اليه گذاري)
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مباني فن آوري بسته بندي (شيشه و فلز)
مباني فن آوري بسته بندي (حمل و توزيع)

مباني فن آوري بسته بندي (چسب و اليه گذاري)
مباني فن آوري بسته بندي (ماشين آالت)
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توليد كاغذ و مقوا
جعبه هاي تاخور مقوايي

كروگيت (كارتن)
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ساير كتابها از اين دست:
مباني فن آوري بسته بندي (شناخت)

مباني فن آوري بسته بندي (كارتن و مقوا)
مباني فن آوري بسته بندي (مديريت تغيير و تركيب)

مباني فن آوري بسته بندي (شيشه و فلز)
مباني فن آوري بسته بندي (حمل و توزيع)

مباني فن آوري بسته بندي (چسب و اليه گذاري)
مباني فن آوري بسته بندي (ماشين آالت)
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برگزیدگانبستهبندی
معرفیبهترینعملکرد

حمایتازبرگزیدگانبستهبندی
برگزیدگانبستهبندی خود یک حرکت حمایتی است که 

به شناسایی، معرفی و تشویق فعالیت های ارزشمند در زمینه 
بسته بندی می پردازد. اما این یک زنجیره است و چنین 

رویداد ملی خود نیز نیازمند تامین و پشتیبانیمالی از سوی 
اشخاصی است که دغدغه توسعه کشور و قدرشناسی کارهای 

خوب و حمایت از نخبگان و افراد مسئولیت پذیر را دارند.

مدیریت  رویداد برگزیدگانبستهبندی همچون گذشته خود 
را موظف به اجرای استانداردهای باال و جهانی در تمام مراحل 

کار می داند. این استانداردها همراه با انتظاراتی که اهالی 
صنایع تولید و بسته بندی به دلیل سوابق قبلی از این دستگاه 

دارند باعث می شود برگزارکننده سطح کیفی کار را در بهترین 
نوع آن نگه داشته و پیش ببرد.

برگزیدگانبستهبندی یک رویداد ملی است و کیفیت 
برگزاری آن نشان دهنده سطح کیفی تولید در کشور می باشد.

خروجی این رویداد حتی می تواند معرف سطح بسته بندی 
ایران به کشورهای هدف صادراتی باشد. بدیهی است که 

اجرای چنین کاری با چنین هدف گذاری نیاز به صرف 
هزینه های باالیی دارد. از این رو الزم است برای برگزاری هر 

چه بهتر و صحیحتر این رویداد از مشارکت مالی حامیانمالی 
استفاده شود. 

برگزیدگانبستهبندی از حمایت و مسئولیت پذیری حامیان
مالی استقبال کرده و سعی دارد به سهم خود با برگزاری 
باکیفیت این رویداد از طریق اطالع رسانی های گسترده ، 

پوشش ملی اقالم و کاالهای بسته بندی شده، داوری های 
صحیح و تشویق درخور برگزیدگان، همچنین انتشار گزارش 

مبسوط و مصور از جریان کار و  آثار برگزیده در قالب نشریه 
برگزیدگانبستهبندی )با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی( و سایر رسانه ها و کانال های موثر ارتباطی خود 

کمک های حامیانمالی را جبران کند.

نام و نشان و هویت حامیانمالی در تمام روند این رویداد که 
حداقل شش ماه در سال را به خود اختصاص خواهد داد دیده 
و شناخته خواهد شد و برگزارکننده بر خود وظیفه می داند در 

تمام مراحل کار بر نام و نقش حامیانمالی این حرکت ملی 
تاکید داشته باشد.

بودجه ریزی پروژه سراسری برگزیدگانبستهبندی قبال 
انجام و کمک مالی مورد نیاز تعیین شده است. یک پشتیبان 

می تواند تمام کمک را تقبل کرده و تنها شریک این پروژه 
باشد. با این حال  این رویداد مانند تمام برنامه های مشابه 

خود در جهان از جمله مسابقه جهانی بسته بندی که همه ساله 
توسط سازمان جهانی بسته بندی برگزار می شود زمینه ای 

فراهم کرده که حامیانمالی با آورده های گوناگون بتوانند 
سهمی در پشتیبانی این پروژه داشته باشند.

مشارکت حامیانمالی در پنج سطح طبقه بندی شده که 
عبارتند از پالتینیوم، الماس، طالیی، نقره ای و برنز.

برای مذاکره یا دریافت اطالعات و جزییات بیشتر در این 
رابطه با واتساپ اعالم شده در شناسنامه این نشریه تماس 

حاصل فرمایید.

هزینهورودبهاینرقابت
نشریه ساالنه برگزیدگانبستهبندی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اما متعلق 

به بخش خصوصی است و هیچ کمک مالی از دولت دریافت نمی کند.
تمامی مسابقات حرفه ای در جهان از آثار ورودی هزینه دریافت می کنند. برای مثال 

هزینه ورودی تنها یک اثر در مسابقه جهانی بسته بندی 650 یورو و برای آثار اضافه بر آن 
500 یورو می باشد.افزون بر این برای ورود به داوری جوایز ویژه نیز باید 50 یورو پرداخت. 

این مختص مسابقات بسته بندی نیست و تمام مسابقات حرفه ای چنین شرایطی دارند.
دریافت ورودیه در برگزیدگانبستهبندی هنوز در دست بررسی است و این بستگی 

زیادی به کمیت و کیفیت عملکرد حامیانمالی در این خصوص دارد.
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به نام خدا

برگزیدگان بسته بندی

رقابت های صنعت کارتن
IRAN CORR

با امید به یاری و راهنمایی خداوند متعال و با هدف ایجاد نشاط و فضای رقابت سالم و تخصصی در بخش   
بسته بندی در کشور، نشریه ساالنه برگزیدگان بسته بندی با پشتوانه ربع قرن فعالیت راهبردی در زمینه توسعه 
روابط بین حوزه های گوناگون صنایع چاپ و بسته بندی در ایران اقدام به برگزاری سلسله رقابت های صنعت و 

خدمات بسته بندی در سراسر کشور می کند.

رقابت ها روشنگر راه هستند و نتایج آنها پاسخی به میزان تالش و عملکرد واحدهای شرکت کننده در   
رقابت است. همچنین رقابت های داخل صنعت به طبقه بندی کیفی اعضای یک صنعت کمک خواهد کرد. در 
این راستا رقابت های صنعت کارتن (Iran Corr) در دو رشته چاپ روی کارتن و طراحی ساختار برگزار می شود.

مسابقه چاپ روی کارتن
این مسابقه به دنبال انتخاب برترین چاپ مستقیم روی انواع ورق کارتن است. مسابقه چاپ روی کارتن   
به شناخت بهتر عوامل اصلی تاثیرگذار در چاپ مستقیم کارتن مانند ماشین چاپ، کلیشه، مرکب، کاغذ الینر، 
اپراتور و مدیریت عملیات در صنعت کارتن کشور کمک خواهد کرد. همچنین این مسابقه بستر مناسبی برای 

معرفی گزینه های مناسب در این خصوص می باشد.

مسابقه طراحی ساختار
این مسابقه بر نوآوری در طراحی مهندسی سازه های کارتنی تاکید دارد و سازه هایی را که با بخش تولید   
و مصرف کارتن هماهنگ بوده و در کاهش قیمت تمام شده و یا افزایش عملکرد بسته بندی نقش داشته باشند 
مورد توجه قرار می دهد. در این راستا افزایش نقش سازه های کارتنی در حل مشکالت بسته بندی و لجستیک 

همچنین جایگزینی آنها با سایر مواد بسته بندی بویژه پالستیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خواهند  که  هستند  کاال  صاحبان  و  طراحان  برد  خواهند  بهره  رقابت ها  این  از  که  طرف هایی  جمله  از   
توانست خود را با وضعیت فعلی صنعت کارتن کشور هماهنگ کنند.

ویژگی های عمومی رقابت ها
توجه به مشارکت اهالی صنعت مربوطه در اجرای رقابت

تعیین معیارهای داوری از طریق برگزاری جلسات کارشناسی پیش از آغاز رقابت
مشارکت رسانه ها در انعکاس نتایج رقابت

شناخت برترین های مهارت در هر رقابت از طریق معرفی واحد تولیدی و دست اندرکاران تولید
شناخت بهتر مواد، ماشین آالت و روش های برتر در موضوعات مربوط به هر رقابت از طریق معرفی معرفی مواد و 

تجهیزات بکار گرفته شده در آثار برتر
معرفی، تقدیر و اعطای نشان و جایزه به برگزیدگان در مراسم ویژه

معرفی آثار برگزیده و پدیدآورندگان آنها در سالنامه "برگزیدگان بسته بندی"

iranpack.ir

IRAN         PACK
Iran Packaging                         Information Center

پیـام صنعت بسـته بندی

      ���ه ��دی
���دگان

نشـریه ســاالنه



برگزیدگان بسته بندی 10
شماره 1

فق
مو
ی
ها
به
جر

ت

یکی از تجربیات موفق برگزاری مسابقات 
بسته بندی در ایران جشنوارهطراحی

بستهبندیبارویکردصادرات در سال 
1386 بود. این مسابقه در نوع خود بسیار 

حرفه ای برگزار شد.
مسابقه طراحی بسته بندی با رویکرد 

صادرات با مدیریت ماهنامه صنعت 
بسته بندی و اتحادیه صادرکنندگان خدمات 

چاپ و با حمایت تعدادی از شرکت ها و 
سازمان های خصوصی و دولتی برگزار 

شد. از جمله انها می توان به شرکت های 
ایران روتاتیو، صنایع غذایی بهروز، پنساره، 

پرنیان چاپ، تکنوصنایع، وزارت ارشاد و 
سازمان توسعه تجارت اشاره کرد.

مسابقه بصورت متمرکز در باره بسته بندی 
سه محصول خرما، پسته و شیرینی بود.

مراحل داوری و هیئت داوران بسیار صحیح 
انتخاب شده بودند بگونه ای که در نهایت کار 

آرای مردمی  و آرای داوران نزدیک به هم 
بود و این حالت در مورد بسته بندی کاالهای 

مصرفی نشانه کیفیت داوری است.

1386



11 برگزیدگان بسته بندی 
شماره 1

از دیگر تجربه های موفق مسابقات 
بسته بندی در ایران می توان به مسابقه 

"بستهها" اشاره کرد که بصورت تخصصی 
در زمینه طراحی بسته بندی و بصورت 

دوساالنه توسط دبیرخانه بسته ها برگزار 
می شود. این مسابقه در گرداوری آثار 

متمایز بسته بندی از نظر طراحی بویژه 
طراحی گرافیک به موفقیت زیادی رسیده 

است. دور سوم این مسابقه در زمستان 
1400 به پایان رسید و کادر برگزاری آن 
خود را برای دور چهارم در دو سال دیگر 

آماده می کنند.

یکی از زمینه هایی که بارها بصورت پراکنده موضوع مسابقه بسته بندی بوده "بستهبندیصنایع
دستی" است که اغلب در استان های هنرخیز مانند زنجان و اصفهان و توسط سازمان ملی صنایع دستی 

برگزار شده است. این مسابقات بیش از آن که نتایج برجسته ای برای برگزیدگان خود داشته باشند 
توانسته اند اهمیت بسته بندی صنایع دستی را یاداوری کنند.

1400

1400
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معرفی
برگزیدگانجهانی

بستهبندی
Worldstar

2021
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مهمترینانتظارازبســتهبندیایناستکهماموریتخودرا
بدرســتیانجامدهدواینماموریتنبایدتنهــاتامینمنافعیک
نامتجاریباشدبلکهبایدمنافعتمامجامعهبشریرادربرگیرد.
مســابقهWorldstarبستهبندیکههمهسالهتوسطسازمان
جهانیبستهبندیWPOبرگزارمیشودبرهمیناساساست.

شرکتکنندگاندراینمسابقهبرندگانمسابقاتبستهبندی
درسراسرجهانهستند.باآنکهممکناستبرندگانمسابقات
کشــورهایمختلفبراســاسمعیارهایگوناگونیداوریشــده
باشــندامامعیارهایاصلیWorldstarثابتوبراساسعملکری
اســتکهازهربســتهانتظارمیرود.برایمثالیکبســتهحمل
ونقلکهبرایبســتهبندیوحفاظتیــکچراغاتومبیلطراحی
شدهباشــدبراســاسعملکردصحیحنســبتبهماموریتهایی
کــهبــرایآندرنظرگرفتهشــدهداوریمیشــود.دراینداوری
ضریبامتیازارزشهاینمایشیکاالجایخودرابهنحوهطراحی

صنعتیوچگونگیاستفادهازموادبستهبندیمیدهد.
معیارهایثابتمسابقهجهانیWorldstarاغلبگرایشهای
عمومــیجهانیهســتند.بــرایمثالتوجــهبهمحیطزیســت،
مدیریــتمنابعبخصوصازدیــدگاهپایداریازمهمترینشــرایط
برتریهســتند.یعنیبطورمعمولبســتههاییبــهمراحلنهایی
میرسندکهاقدامموفقیدراینموضوعاتانجامدادهباشند.

کاهــشقیمتتمامشــدهنیزیکرویکردعالــیوموردتوجه
درWorldstarاســت.اینکارگاهیازطریقبهینهســازیموادو
گاهیبهینهسازیفرایندبستهبندیوگاهیازطریقسادهسازی
طراحیوتزییناتبدونکاهشاثرارتباطیبستهانجاممیشود.
یکــیمعیارهایمهــمداوریدرWorldstarتوجهبهپایداری
منابعوصرفهجوییدرهزینههااســت.بســتههاییکهبتوانندبا
هــرروشکاربردیمطلوبیعمرمــوادراطوالنیکردهوورودآنها
بهضایعاتوزبالهرابهتاخیراندازندموردتوجهقرارمیگیرند.

هیچمعیاریبتنهاییارزشنیستومجموعهیکبستهباید
مطلوبباشــد.بنابراینهیــچیکازبرگزیدگانبســتهبندیدر
Worldstarچهازنظرطراحیوچهســاختاروتولیدداراینقص
نیستند.بطورکلیWorldstarبســتههاییرامعرفیمیکندکه
بصورتکلیبینقصهســتندامادربعضــیرویکردهاخالقیتو

نوآوریدارند.
نکتهجالباینجاستکهتوضیحومعرفیهمهاینقابلیتها
وعملکردهابرعهدهخودشــرکتکنندهاست.یعنیتوضیحات
همراهبســتهکهبایدبسیارخالصههمباشــدپایهقضاوتدرباره
بســتهقرارمیگیــرد.پسمیزانتســلططراحوســازندهونحوه
دفاعآننیزبنوعیداوریمیشــود.شــایدبتوانگفتنوعنگاه
وقضاوتدرWorldstarبهترینروشداوریدربارهبســتهبندی
اســت.رویکردیکهدرایرانبهآننیازداریمتاازسوءتفاهمرایج
دربارهبســتهبندیکهآنرابیشتروسیلهایبرایفروشمیداند
فاصلــهگرفتهوبــهماموریتهایمهمترآنماننــدایفاینقشدر

مدیریتمنابع،رفاهوتوسعهپایداربپردازیم.
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است. CPETشده و فوم سینیهای جایگزین مقوایی سینی
اینبستهتا90٪پالستیکراکاهشمیدهدواز100٪مقواقابل
یک دارای آن فرد به منحصر ساختار است. شده ساخته بازیافت
اضافه ساختار بازدارندگی، عین در که است تکه یک سیل فلنج
VSPهمیشه و MAP رافراهممیکند.درحالیکهدربستههای یکپارچهای
جدا مقوا از راحتی به استفاده از پس فیلم آستر دارد. وجود نشت احتمال
میشودوباعثمیشودسینیوفیلمکاماًلقابلبازیافتباشند.دراینبستهما
یکفرآیندیکمرحلهایبرایبرپاکردن،ردیفکردن،پرکنیوسیلرابایک

سینیمقواییدایکاتشدهانجامدادیم.

فنآوری توسعه با
نازک فیلم رسوب جدید
CVD روش از استفاده با
باسیمگرم،امکانتهیهبطریهای
PETشفافباعملکردباال،عملکرد
عبورناپذیریگازوپایداریدرحضور
محلولهایآبیخنثیراکهبابطری
فراهم نبود امکانپذیر قبلی PET

کردیم.موانعگازفیلمنازک.
ایجادکردهایم را اینفناوری ما
به منحصر نازک فیلم میتواند که
بهطورمساویرویسطح را فردی
داخلیبطریPET،کهازسیلیکون،
تشکیل وهیدروژن کربن اکسیژن،

شدهاست،رسوبدهد.

به توجه با درپوشها جداسازی
ضروری استفاده، از پس مناسب دفع
مهر که کردیم تولید درپوشی ما است.
راحتی به وسپس میشکند، بادست آن موم و
ایندرپوش اینطریق، از بطریجدامیشود. از
جامعه و مصرفکنندگان زیستمحیطی توقعات

رابرآوردهمیکند.

آمریکا

تایلند

ژاپن
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باششنقشبرجستهمختلف بررویبطریشیشهای ازمناطقمختلف باششتصویرمختلف برچسبهایچاپمعکوس
کریستالبرفبرروییکگردنمخروطیطراحیشدهاند.استفادهازگلهاکهبعضیازآنهابومیهستند،بهمنظورجلبتوجهبه

اهمیتطبیعتوآبطبیعیسالمدرمنطقهاولوداگطراحیشدهاست.
تصاویرگلدرپشتبطریبهگونهاینازکوطوالنیبرایرشدنوریطراحیشدهاندکهپرازآبباشند.عالوهبراطالعات

موجوددرپشتسطحبرچسب،کاربربطریمیتواندنامخودرادرجعبهایکهدرآننوشتهشدهاست"بطریمن"بنویسد.

ترکیه

آمریکا

KeelClipیکسیستمبستهبندیچندقوطیتبدیلکنندهردهاست
کهنیازروزافزونبهکاهشپالستیکدربستهبندیرابرآوردهمیکند.
که بدونپالستیکاست و بازیافت قابل کاماًل راهحلمقوایی اینیک
جایحلقههاوفیلمهایپالستیکیرامیگیرد.KeelClipبهطورایمن
ها قوطی که حالی در کند، کلیپخودضبط درساختار را رینگها میتواند
KeelClipطیف بهمرکز"keel"میچسبند،تشکیلیکبستهجامدوپایدار.

کاملیازقطرها/ارتفاعقوطیهاوتنظیمات/
تعدادرادرخودجایدادهاست.

میشود، کنترل قوطی گیری جهت
امکانمشاهدهحداکثرنامتجاریوبیلبورد
قوطیهای میکند. فراهم را کاناله چند
محافظت و شدهاند پوشیده نیز کنسرو
مهمیرابرایمصرفکنندگانامروزیایجاد
میکنند.KeelClipmachineryماشینهای
نیازهای و میکند پر را GPI سرعت پر
مقیاسپذیریمارکهایعمدهنوشیدنیرا

برآوردهمیکند.

Worldstar 2021
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جدید، شده اختراع ثبت آلیاژ
واقعی. PCR شامل درصد 25 با
قوطی14درصدسبکترازطراحی
الیه بستهبندی آلیاژ، آن دلیل است: قبلی
داخلی الک شکل. در جزئی تغییر الیه،
الک حدی تا فقط پودری، پوشش بصورت

)50٪(است.
VOC اکولوژیکی:هیچگازکربن برتری
درحیناستفادهساطعنمیشودوازاسپری

بیشازحداستفادهمیشود.
الکل الک ،PCR از استفاده آلیاژ،
پودرو14٪سبکتر داخلی،پوششداخلی
بسته این برجسته مزایای از قبلی نمونه از

هستند.
اینقوطیدربهترینحالترعایتاصول
یک روی کمتری پالت ٪15 است! پایداری
کامیون،15٪حملونقلکمتر،15٪فضای
بستهبندی با مقایسه در کمتر ذخیرهسازی

قوطیهایآئروسلمعمول.

یکبستهکارتنیمناسببرایاهدافخود،یعنیارسالدستهگل
ازیکفروشگاهآنالینباروشیکاربردی،اقتصادیوایمن.بستهبندی
میبرد باال را برند درک که میدهد مشتری به عالی اولیه تجربه یک
ورق گلها کننده بستهبندی که جا آن از میکند. تحریک را جدید خریدهای و
یافته تازدهومیسازدهزینهبستهبندیکاهش بامقدارگلها کارتنرامتناسب
است.وجودیکدستگیره،حملبستهراراحتترکردهوتاقچهکوچکآناجازه

میدهدهدایاییبهعنوانمکملاضافهشود.

سوئد

آلمان
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برای ابتکاری بستهبندی
اسکرابصورت»مانا«،کهمنحصرًا
است. شده ساخته گیاهی مواد از
درصد اکسترودشدهحداکثر64 تیوب این
شامل را )PCR( بازیافتی خانگی زباله
میشود.وسایلیمانندظروفشیر،آبمیوه

یابطریآب.
پالستیکی زباله ٪100 از کاله این
جمله از اقیانوس، از شده جمعآوری
خردهریزهاییمانندطنابماهیگیریساخته

شدهاست.
باالی نسبت دلیل به خالی تیوب
و برایکالهک ،)HDPE( پلیاتیلنسنگین
تیوب،قابلبازیافتاستکهبهچرخهاقتصاد

کمکمیکند.
کم الکهای و حالل بدون رنگهای از
استفاده پایدار تزیینات و چاپ برای حالل
میشود.اینتیوبهمتوسطEcocertوهم

Cosmosتأییدشدهاست.

مابستهرادوبارطراحیکردیمتاتولید
طراحی برگردانیم. متحده ایاالت به را
بطریبراقباآثارهنریزندهوچشمنوازو
تمبرMadeintheUSAبهقدریموفقیتآمیزبود
کهاینشرکتفروشبیشازحدپیشبینیشدهرا
پشتسرگذاشت.موفقیتتجاریمحصولخریدار

رابهخودجلبکردوشرکتراخریدند!
بادی قالبگیری در تخصص با را شرکتی ما
شناسایی کردن پر محل مایلی 50 در محفظه دو
کردیم،خودرادرگیرچالشطراحیرویبطریغیر
گردکردیمویکفرمپایهماننددرپایینبطریادغام
شدتاباموفقیتترازوبستهبندیشود.لیبلاسلیو

تازیربطریادامهیافتهاست.

سوئیس

Worldstar 2021

آمریکا
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روشمتفاوتیبراییکارائهدرشرایطاسپتیک
یا ایمپلنت اجازهمیدهد این استریل. دریکحباب
هرنوعپروتزاستریلبدونهیچتماسیبرایجراحی
استفادهشود.درلبههایداخلوخارجبلیستر،تکیهگاههایی

برایگرفتنایمنبادستکشهایپزشکیوجوددارد.
اجازهمیدهد بهمشتری زیرا طراحیبستهمدوالراست
محصول طول و باشد داشته را یکسان انتهایی پانل اندازه
براحتی نیز آینده در میدهد اجازه و شود شامل را متنوعی

محصوالتیرادراینبهسیستماستریلقرارداد.

و حمل هنگام ظریف اجزای از Brakebooster
ساختار میکند. محافظت جهان سراسر در تحویل
جدیدحفاظتبهترودرجهخیرهکنندهایازپرکردن
همزمانباکاهشعمیقوزن،مصرفمواد،زمانمونتاژوفضای
ایمن، محصول یک کل در میدهد. ارائه را نقل و حینحمل

اقتصادیوبسیارسازگاربامحیطزیستاست.
کرد، تولید واردخط رامیتوانمستقیمًا Brakebooster
همچنینازآنجاییکهبستهبندیبدونهیچنوعچسببهم
و مونتاژشود.جداکنندهها به براحتی میتواند است پیوسته

وزنکمباعثایجادلذتواقعیبرایکاربرمیشود.

بستهبندیمسواکساختهشدهازالیافبازیافتیجایگزینبستهپالستیکیسابقمیشود.کنارگذاشتنبستهبندی
با اندازهواقعیآننشاندهد.بستهبندی رادر اگربرچسبمحصولیکمسواک شفافخیلیبهچشممیآید،حتی

محتواکاماًلمنطبقاست،زیرامسواکهاازپالستیکبازیافتیساختهشدهاند.
واقعًا بستهبندی این میدهد، تشکیل فروشگاهها در را مسواک گروه که پالستیکها سلطه تحت قفسه یک در
خودنماییمیکندودرضمنراهحلپایدارتریراارائهمیدهد.اینکارمفهومGreenCleanراازنظربصریوواقعیتقویتو

تکمیلمیکندوتاحدزیادیبهموفقیتخطتولیدGreenCleanکمککردهاست.

آمریکا

سوئد

نروژ
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نوآوری یک دربندی این در کردن" باز برای "آسان شعار
در اروپا در بسته این است، مسکن پمادهای گروه در بزرگ

Q12020راهاندازیشد.
مصرفکنندگانی به کمک دربندی سیستم این کلیدی هدف
از استفاده آنهاهنگام از بسیاری رنجمیبرند، دردمفصل از که است
بادرد بهدیگرانهمراه نیاز درپوشهایپیچیمعمولراحتنیستند.
مفصلمیتوانداثراتمنفیجسمیوعاطفیهمزمانداشتهباشد.این
بستهمیخواهدهنگامبازکردنیکتجربهخوبهمایجادکند.برای
انجاماینکاربستهبایدچندمنظورهوقابلدرکمستقیمباشدوبهافراد

اجازهمیدهدازبستهایکهبرایآنهاراحتتراستاستفادهکنند.

متناسب ضربهگیر این ساختار .1
انواع با مطابقت و مختلف ماژولهای با

مختلفمحصوالتقابلتغییراست.
و لبه هر در میتوانید را بالشتکی محافظ .2
از اطمینان و کاال تثبیت برای جهت هر از گوشه

ایمنیتحویلقراردهید.
در بستهبندی ظرفیت کار، برای آسان .3
دارند را خود خاص تولید طراحی که کارخانههای

افزایشمییابد.
قبال میتواند بستهبندی این مصرفی مواد .1
چاپشدهباشدوباطراحیگرافیکیجدیدترکیب

شودتاویژگینامتجاریظاهرشود.
2.اینبستهبهجایزبالهمیتواندبهگلدانیا
ظرفمدادوخودکارتبدیلشود.بستهبهخالقیت

شما.
هزینه شدن، مسطح و بودن تکه یک .3

ذخیرهسازیوتدارکاتراکاهشمیدهد.
4.مواداینبستهسازگاربامحیطزیستاست.

با اینحاملقلیاندریکورقیکتکهوفقط
و فومحذفشده ایجادمیشود. زدن تا روشهای
وچسب، نوارچسب از استفاده بدون جداکننده،
تبدیلشده. بادوام بهیکساختار بامونتاژمهندسی فقط
توجهمیکند. زیباییجلب قلیان بسته،شیشه بازشدن با
ورقدرنقطهایکهشیشهنازکمیشودتاشدهاستتاازآن
پشتیبانیکند.دیوارههایجانبیهمایجادقدرتهمقطعات
پالتهای در جعبهها بارگیری میکند. پنهان را زیبا غیر
قفل حمل هنگام جعبه فلپهای است. ٪97 80x120
میشوندومیتوانندهنگامخریدحالتدستهایجادکنند.

ترکیه

چین

انگلیس

Worldstar 2021
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Iran Packaging Awards
Competition between roles

The series of Iranpack Awards competitions is an 
opportunity to recognize and introduce the best play-
er in Iran’s packaging scenes every year.

The purpose of this event is to develop packaging 
and all its benefits in Iran via identifying the best and 
most useful performance in the field of packaging. 
This performance can be design and production with 
direct or indirect impact in this area.

Iranpack Awards competitions is for all those who 
have been affected in any way in the packaging in-
dustry and have a role in its growth in any way.

The pillars of this event are:
1- The winners of the competition
2- Judges
3- Sponsors
4- Executive Headquarters

In fact, all the first three pillars are among the Iran-
pack Awards because each of them, in their position 
in the year of holding this event, felt responsible and 
played an effective role in the development of Iran’s 
packaging industry. Therefore, even the sponsors of 
this event deserve to be praised and introduced for 
investing in the development of the packaging indus-
try in Iran by supporting the packaging competition 
and its executors and winners.

The first pillar are the packages that have per-
formed best in their role and mission.
This role can be related to any of the factors of sales, 
consumption, handling, maintenance and other 
packaging functions.
In fact, a good package is not just a beautiful pack-
age, but it must have its proper function in all stages 
of a product’s life.
However, the score of each factor will vary depend-
ing on the mission of the product and its packaging.

The second pillar is the judges.
Relying on their experience and high understand-
ing, along with other judges, they will select the best 
works based on the set criteria.
Most criteria are fixed, but may change each year 
based on global standards and trends, national stan-
dards and trends, and new technical and profession-
al advances.
As in the past, the selection of judges is a very im-
portant part of this event and the organizer is very 
sensitive in this regard and considers certain criteria.
Public vote may also be added to this section.

The third pillar of the event are the packers of the 
sponsors.
Many of the sponsors of such events in the world 
are people who have the power and motivation to 
improve their human community and business en-
vironment.
They spend part of their capital on social responsi-
bilities.
One of the important social responsibilities is to iden-
tify and encourage people who have done their job 
responsibly and correctly.
By sponsoring the event with quality, the sponsors 
actually help people get to know the good work and 
know the quality indicators.
At the same time, they have an effective role in en-
couraging the creators of good works.

With nearly three decades of successful experience 
in both the field of packaging and media, the brand 
owner of the Iranpack Awards is expected to witness 
a successful joint experience with its sponsors by 
holding a comprehensive event of excellent quality 
and standard.

Reza Nouraei
Creator of Iranpack Awards competition
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رقابت های صنعت کارتن
برترین چاپ مستقیم / برترین ساختار

IRAN CORR
Competition
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