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zNajlepsze opakowanie roku 2020

Perła wśród
Opakowań
W październiku odbył się finał tegorocznej edycji
konkursu ART OF PACKAGING, podczas którego
nagrodzone zostały innowacyjne projekty opakowań
wyróżniające się nowatorskim stylem oraz
funkcjonalnością. Perłą wśród tegorocznych
zgłoszeń kategorii Profesjonalistów zostało
opakowanie na Nalewki Super Premium
do ozdobnych karafek producenta Nalewki
Staropolskie. Autorem projektu, konstrukcji
i wykonania nagrodzonego opakowania jest firma
Papirus Studio, a grafikę pod projekt opracowała
agencja White Boat & Media. Niezwykle
uszlachetnione opakowanie urzekło jurorów ręcznie
malowaną bordiurą i połączeniem tradycyjnych
elementów z nowoczesnością. W tym numerze
PACKAGING POLSKA zdradzamy krok po kroku, jak
wygląda proces produkcji zwycięskiego opakowania,
za którego sukces odpowiada przede wszystkim
dbałość o najmniejszy szczegół.

Pierwszą rzeczą, jaka wyróżnia opakowanie
Nalewek Staropolskich, są jedyne w swoim
rodzaju ręcznie malowane, dekoracyjne
obramowania, nazywane bordiurą. Zostały
one uszlachetnione złotymi elementami,
które odbijając się w pełnym świetle, pod-
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kreślają szlachetność i luksusowy charakter trunków znajdujących się w środku.
Barwne ornamenty w postaci tradycyjnych
staropolskich symboli i herbów na tle stonowanego, ciemnego tła zostały wydrukowane przez drukarnię Vilpol na 8-kolorowej

maszynie offsetowej z lakierem dyspersyjnym Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2 firmy
Koenig&Bauer, której zaawansowana technologia druku i uszlachetnienia pozwoliła
uzyskać niezrównaną jakość.
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Opakowanie z tektury litej ze specjalnie zaprojektowanym okienkiem eksponują
w całości trzy znajdujące się wewnątrz butelki z nalewką, ułożone jedna na drugiej,
nie skrywając żadnej tajemnicy i jakby celowo zachęcając konsumenta do konsumpcji.
Zaprezentowane na bocznych ścianach
i wydrukowane w kolorach CMYK różne
rodzaje nalewek staropolskich prezentują
nie tylko ich różnorodność smakową, ale
także wyjątkowość, jaka kryje się w ich
tradycyjnym przyrządzaniu. Z tyłu opakowania znaleźć można skład każdej ze znajdujących się w środku nalewek, który stanowią
tylko naturalne składniki.

Na szczególną uwagę zasługuje wykonana z wielu elementów okładka opakowania, która
oprócz wspomnianej wcześniej bordiury, wprawia w zachwyt także swoją konstrukcją.
Stanowi ona pewnego rodzaju wrota, umożliwiające uzyskanie dostępu do naturalnych
i ręcznie pozyskiwanych alkoholi. Została wykonana z introligatorskiej tektury litej serii
Luxline o grubości 2 mm dostarczonej przez Europapier. Obydwie strony tekturowych wrót
wyposażone zostały w 3 magnesy neodymowe o średnicy 10 mm, które wpuszczone
pod okleinę, zapewniają bezpieczne zamknięcie opakowania.
Zewnętrza strona okładki została pokryta okleiną z papieru
powlekanego Vantage Gloss 150g/m2, produkowanego przez
Sappi Europe SA dostarczonego przez firmę ZiNG. Drukowana
w kolorach CMYK, została dodatkowo uszlachetniona nierysującą się, matową folią, uzupełnioną wybiórczo o lakier UV
i elementy złotej folii, uzyskane metodą hot-stampingu.
Złoto prawej strony zamykanych „drzwiczek” doskonale
komponuje się ze złotą, kartonową wkładką, która dopełnia
elegancki wygląd całego projektu.

Wkładka w postaci kartonika wykonana została z wyjątkowej
kolekcji metalizowanych papierów Curious Metallics dostarczanych przez firmę Antalis. Charakteryzują się one błyszczącą, lekko chropowatą powierzchnią, podkreślając szlachetność
spirytusowych produktów. Wnętrze kartonika wypełnia
natomiast usztywnienie
z tektury falistej,
która była wcześniej
sztancowana,
składana i klejona.
Każda z butelek posiada zwięzły opis
znajdującego się wewnątrz napoju, który
został zabezpieczony zamknięciem
w formie tradycyjnego korka. W dnie
znajdują się także specjalne wgłębienia,
które pozwalają na ułożenie butelek jedna
na drugiej, dzięki temu butelki są stabilne
i nie przemieszczają się.

Wyjątkową dbałość o szczegóły
zauważyć można także
na wewnętrznej stronie okładki.
Niezwykłe wrażenia dotykowe
po tej stronie opakowania zapewnia
czarna okleina Imitlin 125 g/m2 o wyjątkowej
fakturze płótna dostarczana przez firmę
ZiNG. Klejona, wewnętrzna okładka została
również przyklejona do wkładki, a otwory
zostały dokładnie wysztancowane.
Do otwierania „wrót” zastosowano elegancką czarną taśmę rypsową 25 mm, którą
wykorzystano także do stworzenia wygodnego uchwytu na górze opakowania.

Papirus Studio Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, która powstała w 1989 roku. Od ponad 30 lat zajmuje się produkcją wszystkiego, co
można wykonać z papieru i tektury, czyli reklamowych opakowań, pudełek, segregatorów, teczek, standów i wielu, wielu innych.
„Inspiracją do projektu była stara, intrygująca szafa, niby zamknięta, ale z prześwitami, pozwalającymi na wniknięcie światła i podświetlenie cennej zawartości. Szafa, która kusi, żeby ją otworzyć i zobaczyć, co kryje ukryty w środku skarb, jednocześnie na tyle
solidna i trwała, by go zabezpieczyć. Wkładka podtrzymująca zawartość ma kolor złota, którego szlachetność podkreśla wyjątkowość
trunku i kolory poszczególnych nalewek. Całość dopełnia przepięknie zaprojektowane i misternie wytłoczone, bogate złocenie,
które dodaje opakowaniu szczególnej wyjątkowości. Forma grafiki stanowi natomiast powrót do staropolskiej tradycji nalewek, dekorowanych ornamentami.” – komentuje prezes zarządu firmy Papirus Studio, Dorota Szumska.
Więcej informacji na temat działalności firmy oraz jej produktów można znaleźć na stronie: www. papirus-studio.pl.
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Gratulujemy
wszystkim
Zwycięzcom!

G

ala Finałowa konkursu ART OF PACKAGING 2020
odbyła się z wielkim przytupem! Pomimo ograniczeń
w postaci dystansu społecznego i maseczek wydarzenie
w iście bajkowej oprawie połączyło nas we wspólnej pasji
i zamiłowaniu do opakowań. 12 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich poznaliśmy zwycięzców tegorocznych kategorii, a także wyłoniliśmy Perły wśród Opakowań, czyli
najlepszych z najlepszych!

ART OF PACKAGING

Zwycięzcy ART OF PACKAGING 2020

Opakowania jak ze snu!
Finał czternastej edycji konkursu ART OF PACKAGING 2020 dobiegł końca. 12 października 2020 roku w Sali Ziemi na
Międzynarodowych Targach Poznańskich dowiedzieliśmy się, które z opakowań zasłużyły na miano tych najlepszych.
Jak co roku szansę na zaprezentowanie swojego projektu dostali nie tylko profesjonalni przedstawiciele branży opakowań,
ale również studenci, którzy mieli okazję zadebiutować na rynku z własnym rozwiązaniem. Spośród wielu zgłoszonych prac
Jury wybrało opakowania nominowane i wyróżnione, co okazało się niezwykle trudne - wszyscy uczestnicy konkursu
trzymali naprawdę wysoki poziom zarówno pod względem designu, jak i funkcjonalności swoich projektów.

T

egoroczna edycja konkursu odbyła się
pod hasłem „Dream Packaging”.
I choć warunki przeprowadzenia Gali
rozdania nagród konkursu były w tym
roku szczególnie nietypowe, a jej uczestnicy
musieli pamiętać o zachowaniu dystansu, to
dzięki towarzyszącym nam na sali statuetkom
oraz lodowej rzeźbie udało się utrzymać iście
wyśniony klimat. Niezwykłą atmosferę dopełnili
oczywiście (biorąc pod uwagę panujące okoliczności) licznie przybyli goście, którzy pomimo
przeciwności losu w postaci koronawirusa nie
zrezygnowali z uczestnictwa w wydarzeniu.
Emocjom nie było końca, a budujące napięcie
rosło z każdą przedstawioną kategorią.
Tak jak co roku uczestnicy mogli zmierzyć się
w wielu kategoriach konkursowych. Pośród Debiutantów mogliśmy podziwiać opakowania
w kategorii Eko, Etykieta, opakowanie Free Style,
Luxury & Nature, Na miarę, Pack & Gift, POS,
Pragnienia, Smakowite, Urody, Zdrowia oraz

kategorię szczególną dla regionu poznańskiego
Opakowanie na Rogal Świętomarciński. Z kolei
profesjonaliści prezentowali niezwykle wyrównany poziom w kategoriach Etykieta, Flekso, Free
Style, Marka Własna, Opakowanie i Etykieta
Cyfrowa, POS, Pragnienia, Premium, Smaku,
Tekturowa Kreacja, Uroda oraz Z Szuflady, czyli
opakowanie nie będące Debiutem, ale nie należące jeszcze do tych Profesjonalnych.
Poziom tegorocznego konkursu został wzniesiony na wyżyny. Oprócz zwycięzców w poszczególnych kategoriach, w finałowej części Gali zostały
ogłoszone nagrody główne. Nowością w tym
roku była Nagroda Publiczności, w której zwycięskie opakowanie zostało wytypowane podczas
głosowania w social mediach. Zwycięzcą tej nagrody zostało opakowanie Kartonu prezentowego Kultowe, którego producentem, projektantem
i użytkownikiem jest Kultowy Browar Staropolski.
Wyróżnienie Crazy & Funny otrzymało opakowanie Wódki Excellent Dębowej Polskiej Gaśnica

Pragnienia firmy Dębowa Polska. Nagroda Golden Pixel za kunszt i wysoką jakość druku
i uszlachetnienia, przyznana została opakowaniu
płyty winylowej Vinyl Moon – Four States producenta Intropak. Każdej z nagród towarzyszyło
uroczyste wręczenie, które zwycięzcy otrzymywali z rąk znaczących przedstawicieli branży
opakowaniowej i poligraficznej.
Tegoroczną Perłą wśród Opakowań w Debiutach
został projekt opakowania „Rogalik” Gabrieli
Sacharczuk, natomiast wśród Profesjonalistów
zwyciężyło opakowanie Nalewki Super Premium
od firmy Nalewki Staropolskie producenta Papirus Studio. To jednak nie wszystko – zwycięzcy
ART OF PACKAGING są automatycznie nominowani do nagrody głównej światowego konkursu
na najlepsze opakowanie World Star, organizowanego przez Światową Organizację Opakowań
WPO. Trzymamy kciuki!

Spośród ponad tysiąca projektów
wyłoniono prawdziwe
DREAM PACKAGING!
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Partner nagrody Golden Pixel:

Prestiżowa nagroda za najlepiej w ydrukowane
i us zla ch e tnio n e o p akow anie r o ku 2 0 2 0 . Na gr o da
przyznawana spośród wszystkich zgłoszonych opakowań
do konkursu.

Vinyl Monn – Four States
Opakowanie na płytę winylową

Zgłaszający i producent: Intropak
Projektant i użytkownik: Company & Art Direction
- Vinyl Moon; Artysta - Fernando Bittar
Okładka na płytę winylową z wycięciem oraz kieszonką na
płytę. Opakowanie wykonane zaawansowaną technologią
druku offsetowego na kartonie laminowanym folią holograficzną, bogatą kolorystyką i ciekawą grafiką sztuki nowoczesnej. Ukazuje ona człowieka, który tworzy swoje rzeczywistości poprzez różne stany postrzegania świata. Niezwykła
forma, mix kolorów, kształtów pozwala nam przenieść się
w inny wymiar czasoprzestrzenni.
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ZWYCIĘZCA
ART OF PACKAGING
PROFESSIONAL
Nominacja do nagrody głównej
konkursu na najlepsze opakowanie
na świecie — World Star,
organizowanego przez World Packaging
Organisation (Światowa Organizacja
Opakowań WPO) w USA.

Nalewki Super Premium
opakowanie do ozdobnych karafek
Zgłaszający, użytkownik: Nalewki Staropolskie
Producent: Papirus Studio
Projektant: grafika: White Boat Graphics & Media,
koncepcja i model: Papirus Studio

Projekt nawiązuje do stylistyki etykiet Nalewek Staropolskich, których stałym elementem jest bordiura stworzona
na wzór renesansowej arabeski. Pudełko ma podkreślać
wyjątkowość produktu (produkowany ręcznie, z naturalnych
składników i wg tradycyjnych receptur), dlatego bordiura
znajdująca się na jego froncie również została namalowana
ręcznie. Jej barwność i złocenia tonowane przez ciemne tło
mają podkreślać szlachetność i stanowić oprawę dla butelek.

16

Packaging Polska 10/20

ART OF PACKAGING

WYRÓŻNIENIE PRZEWODNICZ ĄCEJ JURY
ART OF PACKAGING PROFESSIONAL
exequo

Stand Balon Serce – Lindt
Ekspozytor na praliny Lindt Lindor

Zgłaszający, producent: Quad/Graphics Europe
Projektant: Peppermint (powered by Quad)
Użytkownik: Lindt & Sprungli Poland

Nestle NESQUIK
ekspozycja paletowa Premium
Producent i Projektant: TFP-Grafika
Użytkownik: Nestle Polska

Podstawa standu to kosz balonu, a jego główna część to wielkie przestrzenne serce-balon. Taka forma pozwala na zatowarowanie standu z czterech stron. Można także zatowarować
kosz. Stand jest ozdobiony kilkoma złotymi sercami z Key Visualem akcji. W każdym segmencie standu na górze serca
umieszczony jest duży, widoczny z daleka logotyp marki. Także
kosz z każdej strony ozdobiony jest logotypem marki. Dodatkowo w dwóch największych sekcjach znajduje się claim „Moja
chwila przyjemności”. Stand w całości został wykonany z kaszerowanej tektury falistej. Arkusze były uszlachetniane błyszczącą folią. Druk na maszynach offsetowych. Krawędzie serca
zostały oklejone czerwoną listwą meblarską. Konstrukcja
składa się z połówek serc, które montujemy do pólek tworząc
3 płaszczyzny. Zmontowane serca montujemy do podstawy.

Ekspozycja paletowa w formie trójwymiarowego modelu króliczka Nesquik, zadrukowanego w technologii cyfrowej (Durst),
połączona z przestrzenną formą żółtego kubka wydrukowanego za pomocą innowacyjnej technologii szybkiego druku 3D
(Massivit 3D). Tektura falista dwu stronnie powlekana biała,
fala E, B oraz BC, ekologiczny druk cyfrowy – Durst – LFP.
Przyrost warstwowy – druk 3D, innowacyjna technologia na
bazie żelu utwardzanego światłem UV, wykończenie formy 3D
kubka (podkład + środki artystyczne, lakier). Lekka w transporcie – bryła na płasko, łatwość składania – instrukcja, dużo
miejsca na towar. Ekspozycja łączy cechy sprzedażowe i wizerunkowe dla marki Nesquik.
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ZWYCIĘZCA
ART OF PACKAGING
DEBIUTY
Nominacja do nagrody głównej
konkursu na najlepsze opakowanie
na świecie — World Star,
organizowanego przez World Packaging
Organisation (Światowa Organizacja
Opakowań WPO) w USA.

Rogalik
opakowanie na Rogal Świętomarciński
Autor: Gabriela Sacharczuk
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

WYRÓŻNIENIE CRAZY & FUNNY
ART OF PACKAGING
PROFESSIONAL

Opakowanie na Rogal Świętomarciński. Pudełko zawiera
miejsce na pocztówkę, certyfikat rogala oraz legendę o św.
Marcinie. Kształt opakowania wraz z nakładaną opaską
nawiązuje do kształtu rogala. Grafiki przedstawiają koziołki,
będące symbolem Poznania. Opakowanie przygotowane do
przechowywania rogali i do sprzedaży jako pamiątka z Poznania.

Wódka Excellent Dębowa
Polska Gaśnica Pragnienia
Wódka Excellent Dębowa Polska
Producent, projektant i użytkownik: Dębowa Polska

Wysokogatunkowa wódka Excellent
zapakowana w unikatową czerwoną
butelkę z charakterystycznym nadrukiem. To designerski produkt, dopracowany w każdym szczególe wzorowany na prawdziwej gaśnicy, niebanalny i prz yciągający wzrok
prezentowy gadżet, pasujący na każdą okazję, jak sama nazwa sugeruje
ugasi każde pragnienie. Na gaśnicy
umieszczona rozrywkowa instrukcja
użytkowania. Gaśnica pragnienia wykonana z najwyższą precyzją i starannością. To połączenie butelki z elementami naturalnego drewna. Butelka bar wiona na kolor czer wony,
wszystkie napisy umieszczone na
produkcie są zadrukowane białym
kolorem, metodą sitodruku. Elementy dębowe drewniane (nakrętka, tulejka, rączka i mocowanie rączki) są wycinane laserem, toczone specjalistycznymi obrabiarkami, a następnie
ręcznie składane i klejone w całość. Barwione czarną farbą
zapewniającą ochronę drewna.
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WYRÓŻNIENIE ROSENTHAL
ART OF PACKAGING
DEBIUTY

WYRÓŻNIENIE
PRZEWODNICZ ĄCEJ JURY
ART OF PACKAGING DEBIUTY

Godosz?

Opakowanie na karty do gry memory
Projektant: Dawid Fik
Akademia Sztuki w Szczecinie

KYU Essentials™

Godosz? Projekt opakowania stworzonego na 25 kart memory
(w gwarze ślōnskiej i języku polskim). Opakowanie, jak i karty
ma na celu przybliżenie historii i kultury regionu. Całość została stworzona w duchu mechaniki marzeń. Przechowywanie kart
do gry, jak i element edukacyjny - gwara śląska. Całoś zamknięta w bardzo prostej i wymownej szacie graficznej trafia do
starszych jak i najmłodszych użytkowników/graczy. Może
spełniać też funkcję kolekcjonerską (gadżet promocyjny, nośnik
promocji) dla sympatyków kultury śląskiej i odwiedzających.

Projektant: Maciej Jander
ASP w Łodzi

10/20 Packaging Polska

Leki/witaminy

KYU Essentials to opakowania będące syntezą uśmiechu,
ciekawości oraz powściągliwości. Bazując na podstawowych
figurach geometrycznych stanowi alegorię zawartości - elementów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania organizmu. KYU to opakowania dedykowane lekom i witaminom.
Zaprojektowane w sposób umożliwiający podział dawek według
okresu stosowania, częstotliwości, mocy lub smaku. Celem
ułatwienia dostępu do informacji dla osób niewidomych, posiada informacje zapisane pismem Braille’a. W dolnej frakcji
każdego z opakowań, zawierającej ulotkę informacyjną, umieszczono chip NFC, który przy użyciu telefonu pozwala na odsłuch
niezbędnych zaleceń dotyczących stosowania medykamentu.
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Zwycięzca kategorii Opakowanie Urody

Needs

Flakony na olejki do masażu ciała
Autor: Patrycja Gorzela
Akademia Sztuk Pieknych w Łodzi
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii
Opakowanie EKO

Piórki

opakowanie dla jajek przepiórczych
Autor: Dorota Dąbrowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zwycięzca kategorii
Opakowanie Pragnienia

Typomilk

opakowanie na mleko roślinne
Autor: Maja Kulma
Akademia Sztuki w Szczecinie

Zwycięzca kategorii Opakowanie Luxury & Nature
Opakowanie premium, wykonane z kartonu Ensocoat
lub Nature, stworzone z kartonu CKB

Apriarium

Kosmetyki na bazie produktów pszczelich
Autor: Bartosz Pędziński
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Partnerzy kategorii:
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Zwycięzca kategorii Opakowanie Smakowite

Krówka

opakowanie na krówki
Autor: Gabriela Sacharczuk
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Partner kategorii:
C: 100 M: 55 Y: 0 K: 65

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Zwycięzca kategorii
POS

Ekspozytor Gentleman&Candy
POS na pudełka detaliczne cukierków
Autor: Weronika Lalik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zwycięzca kategorii
Opakowanie Zdrowia

KYU Essentials

opakowanie na leki lub witaminy
Autor: Maciej Jander
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Zwycięzca kategorii Opakowanie Free Style

Gra Pachisi

opakownaie jako plansza do gry
Autor: Zofia Wawrzyniak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Partner kategorii:
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Zwycięzca kategorii
Opakowanie na Rogal Świętomarciński

Rogalik

opakowanie na Rogal Świętomarciński
Autor: Gabriela Sacharczuk
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Etykieta

Opakowania na pizzę mrożoną
Pizza mrożona

Autor: Marta Czepczor
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie Pack & Gift

Candles

opakowanie na świece typu tealight
Autor: Emilia Nowakowska
Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie na miarę

#shaveit

opakowanie na jednorazowe maszynki
Autor: Monika Czapiewska
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
Partnerzy kategorii:
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Zwycięzca Nagrody Publiczności

Karton prezentowy Kultowe
opakowanie prezentowe ze szklanką
Producent, projektant i użytkownik:
Kultowy Browar Staropolski

Zwycięzca kategorii Tekturowa Kreacja - exequo

Black & White

Smart Shoe Box

Producent, projektant i użytkownik: POSkładani.pl

Zgłaszający, producent i projektant: Granpak

opakowanie promocyjne - gra warcaby

opakowanie na buty: torba & organizer

Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie Smaku

FC Kopernik Listki Waflowe
opakowanie na wafelki
Zgłaszający, projektant: Lookin’ Good
Producent: Akomex
Użytkownik: Fabryka Cukiernicza Kopernik
Partner kategorii:
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Zwycięzca kategorii Opakowanie Urody

Świąteczne zestawy prezentowe AVON
opakowania do zestawów kosmetyków
Projektant i użytkownik: Avon Cosmetics
Producent: MMP Premium Polska i AMK Group
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie POS

Eclectea

ekspozytor na herbaty
Producent i projektant: Werner Kenkel
Użytkownik: Herbaciarnia Art-Tea

Zwycięzca kategorii Opakowanie Pragnienia

Chopin Blended Vodka

ekskluzywne opakowanie dla limitowanych wersji wódek
Projektant i użytkownik: Podlaska Wytwórnia Wódek „Polmos”
Producent: Dekorglass Działdowo

Zwycięzca kategorii Opakowanie Free Style

Smart Box

etykieta dla serii kaw
Producent, projektant i użytkownik: Labo Print
Partner kategorii:
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Zwycięzca kategorii
Opakowanie i Etykieta Cyfrowa

Kawa Jaman

etykieta dla serii kaw
Producent: Eticod
Projektant, użytkownik: Marba
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie Premium

Nalewki Super Premium
opakowanie do ozdobnych karafek
Użytkownik: Nalewki Staropolskie
Producent: Papirus Studio
Projektant: grafika: White Boat Graphics & Media,
koncepcja i model: Papirus Studio
Partnerzy kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie z Szuflady

Smaki Świata

saszetki przypraw jednorodnych
Producent, projektant i użytkownik: Werner Kenkel
Partnerzy kategorii:
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Zwycięzca kategorii Etykieta

Friend or Foe
etykieta na piwo

Producent: Eticod
Projektant: Imsomeart / Deque
Użytkownik: Browar Rockmill
Partnerzy kategorii:

Zwycięzca kategorii Opakowanie Flekso

nanomax

seria profesjonalnej chemii gospodarczej
Projektant i użytkownik: Dynamic Technology
Producent: Butelka - Romak; Etykieta - Flexpress
Partner kategorii:

Zwycięzca kategorii Marka Własna

Linia opakowań Bio Organic Ryneczek Lidla
ziemniaki BIO i cebula BIO

Użytkownik: Lidl
Producent: Silbo
Projektant: Dom Marki Max von Jastrov
Partner kategorii:
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Gala Finałowa
2020
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PARTNERZY ZŁOCI:

PARTNERZY SREBRNI:

PATRONAT HONOROWY:

MECENAT KULTURALNY:

ORGANIZATOR:

PATRONATY MEDIALNE:

PARTNERZY:

