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SYSTEMY PAKUJĄCETRENDY

zVersed Airopack Packaging 

Aplikacja do góry nogami

Firma Versed Skin wprowadziła na ry-
nek kosmetyczny nową kolekcję Acne, 
w tym opakowanie producenta Airo-

pack, dla ich mgiełki do ciała Back-Up Plan 
Acne Control.

Produkty do pielęgnacji ciała z kolekcji 
Versed Acne Collection są pakowane w roz-
poznawalne i minimalistyczne przeznaczo-

ne dla każdego opakowania unisex. Dla 
mgiełki do ciała Back-Up Plan Acne Con-
trol firma wybrała opakowanie w postaci 
opatentowanego systemu Airopack, który 
pozwala na spryskiwanie ciała pod dowol-
nym kątem i zapewnia ciągły przepływ 
produktu, co ułatwia aplikacje, nawet do 
góry nogami. 

zKoncepcja opakowań na gry planszowe 

Taktyczne otwieranie
Firma Papirus Studio zaprojektowała 

nowe rozwiązanie opakowaniowe dla 
wydawnictwa Taktyka i Strategia, pro-

ducenta strategicznych gier planszowych. 
Gry te, oprócz dostarczania rozrywki, są od-
zwierciedleniem pełnej zawiłych konfliktów 
i bitew militarnej historii świata. Rozgrywane 
scenariusze obejmują okres od średniowie-
cza do czasów II wojny światowej, a gracz, 
poprzez studia nad mapą i możliwości wybo-
ru rozgrywanych scenariuszy, uzyskuje moż-
liwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie 
taktyki i strategii danej bitwy bądź kampanii 
a także zmiany przebiegu wydarzeń w zależ-
ności od prowadzenia gry. Ponieważ jednak 
są to gry wojskowe - wszystko powinno być 
sprawne, niezawodne i szybkie w obsłudze 
- łącznie z opakowaniem.

Początkowo gry planszowe były pakowa-
ne w standardowe pudełka z pokrywką typu 
wieczko-denko. Okazały się jednak mało 
praktycznym rozwiązaniem - klienci narzeka-
li na trudności w ich otwieraniu, na skutek 
czego opakowania bardzo szybko się psuły. 
Chcąc usprawnić otwieranie pudełka i prze-
dłużyć jego żywotność, firma Papirus Studio 
zaproponowała opakowanie magnetyczne, 
składające się z denka i okładki.

Denko składa się z tektury litej 1,5 mm, 
oklejki w formie kredy 150g zadrukownej 
offsetowo i zabezpieczonej folią błysk. 
Pod oklejką, w bocznej części tektury wy-
sztancowane zostały 2 otwory pod magnesy 
neodymowe o średnicy 10mm, które zapew-
niają łatwe otwieranie i zamykanie pudełka. 
Z kolei okładka wykonana jest z poszczegól-

nych części otaczających denko: tektury litej 
1,5 mm, kredy 150g zadrukowanej i zabez-
pieczonej folią błysk i okładki z luźnymi bi-
gami. Oprócz tego firma wykonała też plan-
sze z tektury litej, kaszerowanej z dwóch 
stron kredą 150g, która po zadrukowaniu 
jest zabezpieczona folią. Na koniec odbywa 
się sztancowanie i składanie na pół.
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Rozwiązanie bardzo szybko się przyjęło 
- obecnie zmienia się jedynie szata graficz-
na opakowania, w zależności od wybranej 
historii. Gry sprzedawane są na całym 
świecie i cieszą się dużym uznaniem zarów-
no wśród kolekcjonerów, jak i osób rozpo-
czynających przygodę ze strategicznymi 
grami planszowymi. 


