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Program	
  prezentacji	
  
1. Jak	
  deﬁniuje	
  się	
  opakowanie	
  spełniające	
  dzisiejsze	
  
„trendy”	
  =	
  innowacyjne?	
  
2. Jakie	
   i	
   gdzie	
   szukać	
   trendów	
   z	
   punkty	
   widzenia	
  
łańcucha	
  wartości	
  użytkowników	
  opakowań	
  
3. Trendy	
   2019/2020	
   z	
   punktu	
   widzenia	
   rozwiązań	
  
„szytych	
   na	
   miarę”	
   pakowanych	
   produktów	
  
mięsnych	
  
4. Trendy	
  wśród	
  liderów	
  rynku......	
  

Trendy	
  i	
  ich	
  znaczenie	
  w	
  opakowalnictwie	
  
Opakowanie	
   jest	
   integralnie	
   związane	
   z	
   produktem,	
   chroni	
   go,	
  
kreuje	
  wizerunek	
  marki,	
  informuje	
  i	
  promuje.	
  	
  
Jego	
   funkcja	
   w	
   obrocie	
   produktów	
   jest	
   nie	
   do	
   przecenienia,	
   co	
  
wpływa	
   na	
   to,	
   że	
   rynek	
   opakowań	
   charakteryzuje	
   się	
   wysokim	
  
stopniem	
   innowacyjności	
   i	
   wykorzystaniem	
   najnowszych	
  
trendów.	
  
Trendy	
  dotyczą:	
  
-‐	
  wzornictwa	
  
-‐	
  procesów	
  technologicznych	
  
-‐	
  stosowanych	
  materiałów	
  
-‐	
  działań	
  komunikacyjno-‐markeRgngowych	
  

Jak	
  szukać	
  inspiracji	
  i	
  trendów	
  

Czytać,	
  Słuchać,	
  Oglądać,	
  Rozmawiać	
  
ANALIZOWAĆ	
  

In 2019, all forms of food and beverage
packaging will be challenged to:
Work harder to protect freshness,
taste and nutrients

Work harder to align

Oczekiwania	
  konsumentów:	
  
1.

Chroń	
  świeżość,	
  smak	
  i	
  składniki	
  
odżywcze	
  

2.

Dopasuj	
  
opakowanie	
  
do	
  
konkretnych	
   składników	
   w	
  
produkcie	
  

3.

Bądź	
  
odpowiedzialnym	
  
zgodnym	
  z	
  wytycznymi	
  GOZ	
  

with ingredients

Work harder to be responsible

i	
  

Embracing these principles in innovation
ultimately helps brands effectively pursue
something that is a top goal for many:
Work harder to share
consumer values

2019 FOOD AND BEVERAGE PACKAGING TRENDS

y trends impacting the food and beverage industry. The study is conducted online annually among 4,000 adults.

39 points in 2018.

Based on results from the 2018 EcoFocus Trend Study *

4.	
   Utożsamiaj	
   się	
   z	
   wartościami	
  
istotnymi	
  dla	
  konsumenta	
  

Trendy	
  rozwojowe	
  rynku	
  opakowań	
  w	
  UE	
  i	
  	
  Polsce	
  	
  
“Odpowiedzialność	
  ekologiczna	
  zgodnie	
  z	
  wytycznymi	
  GOZ”	
  
Przepisy	
  i	
  wytyczne	
  legislacyjne	
  krajowe	
  i	
  UE	
  oraz	
  trendy/moda......	
  

Schemat tematyczny biogospodarki „bioeconomy“ i gospodarki cyrkularnej „circular-economy“.
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

of the total market by weight, consists of
four segments: small-format packaging;

models and after-use systems is required.

GOZ	
  “Reduce,	
  Recycle,	
  Rethink”	
  dla	
  opakowań	
  z	
  tw.	
  sztucznych	
  
zasadnicze	
  przeprojektowanie	
  i	
  innowacje	
  

FIGURE 3: PLASTIC PACKAGING SEGMENTS THAT NEED FUNDAMENTAL REDESIGN AND
INNOVATION
EXAMPLES

SMALLFORMAT

Lids, tear-offs, caps,
sachets and generally
all items smaller than
40 – 70mm

MULTIMATERIAL

Packaging with
inseparable layers
of different
materials

UNCOMMON
MATERIALS

Uncommon
plastic packaging
materials like
PVC, EPS, PS

SHARE OF PLASTIC
PACKAGING MARKET
% BY WEIGHT

~10%
~13%
~10%

NUTRIENTCONTAMINATED
Coffee capsules,
organic waste bags,
takeaway food
packaging

NOT QUANTIFIED

PRIORITY
SOLUTIONS

REDESIGN

packaging formats
and/or delivery models
(and after-use systems)

INNOVATE

in materials and
reprocessing technologies

Actively explore to

REPLACE

as a priority PVC, EPS, PS
by known alternatives

SCALE
UP
compostable plastics for

targeted applications to help
recover nutrients of
packaging contents

FUNDAMENTAL REDESIGN AND INNOVATION is needed for
>50% of plastic packaging (by no. of items),
or >30% of plastic packaging (by weight)*
The New Plastics Economy – Catalysing Action, the Ellen MacArthur Foundation, 2017
* Total is not the sum of separate categories due to overlap
Source: New Plastics Economy initiative analysis (see Appendix for details)

Grocery shoppers in 2018 are most likely to say glass bottles (71%) and refrigerated cartons (59%) “fit
extremely or very well with how you [they] think about healthy beverages.”

Odpowiedzialność	
  ekologiczna	
  zgodnie	
  z	
  wytycznymi	
  GOZ	
  

Steel cans (33%) or plastic bottles (38%) show much lower scores for “fit extremely well” with healthy beverages.

Kupujący	
  coraz	
  częściej	
  szukają	
  dodatkowych	
  atrybutów	
  ekologicznych	
  opakowań:	
  
-‐	
   mniejsza	
   ilość/rozmiar/masa	
   opakowania	
   w	
   stosunku	
   do	
   masy	
   pakowanego	
  
produktu	
  
Packaging should work harder to be responsible
-‐	
  zdeﬁniowany	
  sposób	
  odzysku	
  i	
  łatwiejszy	
  recykling	
  
How much packaging? Is the packaging recyclable? Is the packaging made with renewable materials? Are the
-‐	
  możliwość	
  wielokrotnego	
  wykorzystania	
  opakowania	
  
packaging materials plant based? Each of these issues can impact grocery shoppers as they decide on a food
or -‐beverage
purchase.
	
  zwiększenie	
  
ilości	
  materiałów	
  pochodzenia	
  biologicznego	
  i	
  biodegradowalnego	
  
68%

of grocery shoppers say it is extremely or very important “to choose foods or beverages that are packaged
responsibly.”

51%

(up 5 points since 2014)

of grocery shoppers strongly agree or agree “I have changed what I buy due to the type or amount of packaging.”
(up 5 points since 2014)

68%

of grocery shoppers strongly agree or agree “I try to buy products in packaging that is recyclable.”
(up 5 points since 2014)

61%

of grocery shoppers strongly agree or agree “I try to buy beverages that use less plastic in their packaging.”
(up 4 points since 2014)

Rynek	
  biotworzyw:	
  SUPERTREND,	
  ale.....	
  

Wyzwania:	
  
-‐ biopolimery/biotworzywa	
  o	
  
zbliżonych	
  właściwościach	
  do	
  
klasycznych	
  
-‐ klasyczne	
  technologie	
  
-‐ cena	
  i	
  ilość	
  surowca	
  
h]ps://www.packagingdigest.com/modiﬁed-‐atmosphere-‐
packaging/top-‐5-‐trends-‐anRmicrobial-‐pkg1807	
  

Odpowiedzialność	
  społeczna	
  i	
  ekologiczna	
  zgodna	
  z	
  GOZ	
  

Zmniejszenie zużycia tworzyw – optymalizacja opakowań
Negatywny
efekt
środowiskowy

Opakowanie
optymalne!!!

Minimalny efekt
środowiskowy
za mało materiału

Source: Innventia

za dużo materiału

Minimum
materiałowe
® ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow

Wzrost masy
i/lub objętości
opakowania

TECHNOLOGIE	
  PAKOWANIA	
  MIĘSA	
  

h]ps://www.transparencymarketresearch.com/fresh-‐meat-‐packaging-‐market.html	
  

WYZWANIA	
  DLA	
  CAŁEJ	
  BRANŻY	
  –	
  GOZ	
  opakowań	
  

Spełnienie	
  wymagań	
  GOZ/SUP	
  
kompozyty	
  monomateriałowe	
  –	
  najlepiej	
  +95%	
  (PE,	
  PP	
  lub	
  PET)	
  
https://www.transparencymarketresearch.com/fresh-meat-packaging-market.html

OPAKOWANIADEDYKOWANE	
  DLA	
  WYROBÓW	
  MIĘSNYCH	
  
OGRANICZENIE ODPADÓW
PRZYKŁAD
2
(zgodne	
  ŻYWNOŚCIOWYCH
z	
  GOZ	
  nie	
  znaczy	
  –gorsze)
	
  
tacka + folia
„stretch”
5x czas przydatności
modyfikowana atmosfera
(MAP)

opakowanie próżniowe
„skin” (VSP)

masa: 17g
przydatność: 4 dni
masa: 30-40g
przydatność: 6 dni

½ masy
3x przydatność

masa: 13-19g
przydatność: 21 dni

termokurcz
barierowy (BSB)

1/10 masy + 6x czas przydatności
masa: 3g
przydatność: 35 dni

® ™Trademark of Dow or an affiliated company of Dow

Rozwiązania DOW dla rynku opakowań – produkty przyjazne recyklingowi,
Przemek Olszyński,, DOW PACKAGING & SPECIALTY PLASTICS, NATUREEF Webinar – 25.02.2020/

6

Packaging Footprint vs. Meat Loss Footprint
What PACKAGING costs in
Green House Emission
*GHG emitted for packaging
production

with MAP

with VSP

with BSB

What FOOD WASTE costs
in Green House Emission
*GHG avoided when right
package is used

* LCA - GHG functional units: 1kg of red meat

Sustainable Flexible Packaging Lightweighting and Recycling, ACI 2nd European Food and Beverage Packaging Berlin
Feb 8-9 2017, Karlheinz Hausmann – Global Sustainability R&D Leader

OCZEKIWANIA	
  SIECI	
  HANDLOWYCH	
  	
  
ORAZ	
  FIRM	
  ZAJMUJĄCYCH	
  SIĘ	
  SPRZEDAŻĄ	
  

https://www.supermarketperimeter.com/articles/4760-meat-and-poultry-packaging-is-evolving

OPAKOWANIA	
  DOSTOSOWANE	
  	
  
DO	
  NOWYCH	
  TECHNOLOGII	
  PAKOWANIA	
  

https://www.gea.com/en/articles/foodtray/index.jsp

TRENDY	
  a	
  INNOWACJE…..	
  
Innowacyjne opakowanie:
• Nowa	
  konstrukcja,	
  kształt	
  i	
  projekt	
  graﬁczny	
  
• Funkcje	
  zabezpieczenia	
  	
  
• Opakowania	
  aktywne	
  –	
  opakowania	
  
funkcjonalne	
  
• Polepszone	
  właściwości	
  barierowe	
  
• Opakowania	
  inteligentne	
  
• Opakowania	
  proekologiczne	
  (surowce	
  
bioodnawialne	
  i	
  materiały	
  biodegradowalne)	
  
• Nowe	
  modele	
  biznesowe	
  związane	
  z	
  
pakowaniem	
  i	
  opakowaniami	
  
• Nowe	
  systemy	
  logistyczno	
  -‐	
  transportowe	
  

Digital printed cups

Możliwości jest wiele……

OPAKOWANIA	
  AKTYWNE	
  DO	
  PRODUKTÓW	
  MIĘSNYCH	
  
(różne	
  formy	
  proponowanych	
  rozwiązań)	
  

https://communalnews.com/active-meat-packaging-market-wrap-up/

OPAKOWANIA	
  AKTYWNE	
  DO	
  PRODUKTÓW	
  MIĘSNYCH	
  

https://communalnews.com/active-meat-packaging-market-wrap-up/

OPAKOWANIA	
  AKTYWNE	
  DO	
  PRODUKTÓW	
  MIĘSNYCH	
  
(różne	
  rodzaje	
  rozwiązań	
  antymikrobiologicznych	
  opartych	
  o.....)	
  

Current Opinion in Food Science, Volume 12, December 2016, Pages 1-12
Applications of active packaging for increasing microbial stability in foods: natural volatile antimicrobial compounds/

Opakowania	
  inteligentne	
  
·∙	
  mierniki	
  środowiskowe	
  (czas	
  i	
  temperatura)	
  
·∙	
  informacje	
  o	
  sposobie	
  zastosowania	
  
·∙	
  wskaźniki	
  wzrostu/kontaminacji	
  
mikrobiologicznej	
  
·∙	
  chroniące	
  przed	
  światłem	
  (fotochromy)	
  
·∙	
  wskaźniki	
  uszkodzeń	
  mechanicznych	
  	
  
·∙	
  wskaźniki	
  przecieku	
  
	
  	
  

Nagradzane	
  opakowania	
  do	
  mięsa	
  2019-‐2020	
  

Tacki	
   Twist-‐Loc	
   –	
   opakowanie	
   wielokrotnego	
  
zamykania	
   i	
   wykorzystania	
   z	
   rPET	
   (UK	
  
Packaging	
  Awards	
  2019)	
  

Fracncuski	
   StartUp	
   LivingPackets	
   we	
   wspólpracy	
   z	
  
ﬁrmą	
   E-‐Ink	
   (wyświetlacz	
   etykiety	
   -‐	
   papier	
  
elektroniczny)	
  opracował	
  opakowanie	
  do	
  	
  
e-‐commerce	
  jakie	
  może	
  być	
  wykorzystane	
  do	
  1000x	
  	
  

Paperly™	
  (Amcor)	
  (termoformowalna	
  tacka	
  zrobiona	
  
z	
  85%	
  FSC-‐certyﬁkowanych	
  włokien	
  celulozowych	
  ,	
  
może	
  zostać	
  poddany	
  procesowi	
  recyklingu	
  

	
  CRYOVAC®	
  DARFRESH®	
  opakowanie	
  
próżniowe	
  elastyczne	
  I	
  sztywne	
  otrzymuywne	
  
z	
  biotworzywa	
  pochodzenia	
  roślinnego	
  

https://www.packagingnews.co.uk/news/waste-management/packaging-innovations-2020-charpak-showcase-eco-friendlyrigid-packaging-31-01-2020

TRENDY	
  NA	
  RYNKU	
  wymuszą	
  zmiany......	
  
Sprzedaż	
  w	
  sklepach	
  wielko-‐powierzchniowych	
  	
  	
  
vs	
  on-‐line	
  

Koboty	
  i	
  technologia	
  AI	
  w	
  technologii	
  produkcji	
  I	
  pakowania	
  
żywności	
  
Rynek	
  e-‐commerce:	
  Jak	
  chronić	
  produkty	
  przy	
  zastosowaniu	
  	
  
mniejszej	
  ilości	
  materiałów	
  opakowaniowych	
  

Specjalne	
  opakowania	
  dla	
  nowych	
  grup	
  produktów	
  
np.	
  przekąski	
  mięsne	
  typu	
  “bio-‐mix”	
  

REKOMENDACJA:	
   Dobra	
   komunikacja	
   w	
   całym	
  
łańcuchu	
  wartości	
  –	
  pozyskiwanie	
  informacji	
  z	
  rynku	
  

Co	
  za	
  5-‐10	
  lat....	
  	
  rozwój	
  i	
  oferta	
  ﬁrm	
  typu	
  StartUp......	
  	
  

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/food-innovation-map-reveals-emerging-technologies-startups/

IDEALNE	
  OPAKOWANIE	
  ≠	
  zgodne	
  z	
  wszystkimi	
  TRENDAMI	
  	
  

DZIĘKUJĘ	
  	
  
i	
  ZAPRASZAM	
  DO	
  DYSKUSJI......	
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