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Опаковките никога не са 
били по-важни
2020г. Каква година само!

Нито един отрасъл не беше 
имунизиран срещу дестабилизация и 
бизнесът с опаковки не е изключение. 
Сега, когато хората пазаруват от 
вкъщи повече от всякога, опаковките 
за електронна търговия са в 
светлината на прожекторите. 
Компаниите за опаковки като Ди Ес 
Смит и брандовете, които обслужваме, 
трябваше да заложат на иновации и 
да се адаптират, за да отговорят на 
новите  изисквания и предпочитанията 
на потребителите, които пандемията  
наложи.  

Вярвате или не, но Covid-19 не е 
единственото нещо, което  оформя 
тенденциите при опаковките през 
2021г.  Опаковъчната индустрия 
продължава да се развива, защото 
това е желанието на нашите клиенти. 
Разгледахме цял нов набор от 
интересни тенденции, които ни 
помагат да преосмислим за какво 
служи опаковката и как тя може да 
помогне на брандовете да ангажират 
аудиторията си. 

Индустрията продължава да 
преоткрива себе си - от това да 
помага да разкажете по-убедителни и 
човешки истории, извличане на 
ползите от най-новите постижения в 
технологиите Двумерен баркод (QR) и 
Добавена Реалност (AR), до издигане 
на устойчивостта до нови нива. Днес 
брандовете и техните опаковки са 
добри приятели на потребителите и 
носят със себе си асоциации за 
доверие и надеждност – стоки, които в 
момента са много необходими.

Никога преди не е било толкова 
вълнуващо да работиш в индустрията 
за производство на опаковки. 
Стандартната опаковка се е развила 
до богата на функции комуникационна 
платформа, която може да помогне на 
обществото да се информира за 
нещата, които най-много го 
интересуват – дали става дума за 
намаляване на въглеродния 
отпечатък, здравословен начин на 
живот или автентичност на бранда. 

Приятно четене. Надявам се, че ще ви 
заинтригува. Можете да се свържете с 
нас, ако искате да поговорим          
по-подробно за тези тенденции. 

Стефано Роси 
Изпълнителен директор на Ди Ес Смит
Дивизия Опаковки
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Разказването на истории е нова 
тенденция, която издига брандирането 
върху опаковката на следващото ниво. 
Чрез опаковките иновативните брандове 
се свързват с клиентите си по нов начин, 
като стимулират емоционалните реакции 
и улесняват идентифицирането им със 
съответната компания, продукти и хора. 
Открийте петте начина, по които 
разказването на истории може да помогне 
на брандовете да се различават с това, 
което интересува потребителя най-много.

Интелигентни 
опаковки
Опаковка, ориентирана       28 
към човека 

Свързани опаковки 30

Възходът на AR          32                                 
(Добавена реалност)  

Интелигентна опаковка 34

Опаковката надхвърля обичайната функционалност 
за защита, транспорт и брандиране на стоките. 
Технологичният напредък и новите подходи в 
дизайна са двигателят на ясна тенденция към 
интелигентни опаковки, които са по-удобни за 
употреба от хората и които осигуряват по-голяма 
стойност чрез цифрови интерфейси и свързаност. 
Открийте как брандовете провокират нови 
потребителски изживявания и преоткриват ролята 
на опаковките в отрасъла за потребителски стоки.

Устойчивост 

Кръговата икономика вече е  18  
реалност 

По-малко: използвайте само това, 20 
което е необходимо 

Повторно използване: дайте на 22   
опаковката втори живот 

Рециклирайте и кажете на  24  
клиентите си как

 

Зелената идея се превръща в масова 
тенденция. Ценностите на потребителите 
явно са се променили и хората все повече 
искат компаниите да им помогнат да 
живеят екологично. Научете как 
брандовете превръщат думите в дела, 
когато става дума за устойчивост, като 
дават възможност на хората да използват 
многократни и рециклируеми опаковки 
чрез иновативни начини за намаляване на 
необходимите материали за опаковки и 
използването им, за да образоват 
потребителите как да бъдат "по-зелени".

Индекс
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През 2020г. Covid-19 промени света и неговото 
въздействие достига и до опаковките. Прочетете за 
някои от тенденциите в опаковките, които са 
свързани с пандемията, включително нейното 
влияние върху устойчивите опаковки, 
преминаването към опаковки, ориентирани към 
електронна търговия и появата на дизайн, при 
който хигиената е на първо място.   

Covid-19 36



Разказване на 
истории

Въведение 

Опаковка, която 
разказва история 
Когато става въпрос за добро брандиране, 
носителят на посланието е толкова важен, 
колкото и посланието. В индустрията на 
потребителски стоки опаковките отдавна са 
спрели да носят само функционални съобщения. 
Днес стремежът е да се постигне по-дълбока и 
по-емоционална връзка с потребителите.

В Ди Ес Смит осъзнаваме силата на тенденцията 
за разказване на истории, където брандовете 
се свързват с потребителите на съвсем ново 
ниво. Тук разглеждаме пет от тези подходи: 
ярки истории, които компаниите разказват 
за наследството, хората, честността, лукса 
и щастието, използвайки опаковките си. 
Те съчетават текст, дизайн, технически 
характеристики и материали, за да преповторят 
и подсилят завладяващите истории и да 
ангажират аудиторията си. 

Опаковката винаги е била основен елемент 
в маркетинга на бранда. Като минимум, 
разбира се, тя трябва да бъде в съответствие с 
маркетинговите канали и с цветовете и логата, 
посочени в указанията. Сега обаче можете да 
направите много повече. Тук разглеждаме как 
опаковките могат да бъдат използвани, за да 
направят историите по-ярки, по-емоционални 
и по-лесни за хората да ги идентифицират 
с бранда ви – каквато и да е вашата история.

6
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7Разказване на истории

Разказването на истории не само 
ще увеличи позитивния имидж на 
Вашата компания пред широката 
аудитория, но може да бъде до 
22 пъти по-запомнящо се от 
сухите фактиi
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98 Разказване на истории

Вдъхнете живот на Вашата история

Имате ли история за пътя на 
компанията Ви, която искате да 
разкажете? Започнете веднага. Първо, 
преценете кои са най-завладяващите 
моменти, които искате да споделите. 
С какво е уникална Вашата компания? 
Какво е различното в методите Ви на 
производство? Какво отличава 
продуктите Ви? Мислете за това като 
за история за произход – завладяващ 
разказ за това, което правите най-
добре. След това пресъздайте този 
разказ в дизайна на опаковката, така 
че да отправя силно и запомнящо се 
послание

Съвети и трикове за дизайна на опаковката

Изображения 
• Потърсете във фирмените си архиви 

снимки и материали, които можете 
да включите в дизайна на вашите 
опаковки

• Върнете се към миналото си чрез 
дизайнерски мотиви, които се 
отнасят до наследени техники за 
печат

• Стари етикети и опаковки от 
миналото с помощта на ретро 
цветови палитри или ефект на 
избледняване

Съобщения
• Популяризирайте неща като 

изработка, страст, занаятчийски 
техники за производство и други 
такива отличителни черти, които 
наистина са характерни за Вашата 
компания

Шрифт
• Използвайте ретро шрифтове – 

самостоятелно или в комбинация с 
модерни шрифтове, за да създадете 
контраст

Брандовете с дългогодишна история 
се открояват по редица причини. 
Дълголетието им осигурява 
разпознаваемост на името и 
богатството от установени във времето 
ценности и характеристики, свързани 
с компанията. Тези брандове са 
свързани също с автентичността и се 
разглеждат като дълбоко вкоренени в 
масовата култура.

Потребителските ценности са се 
променили. Ние не обръщаме 
внимание на стоки, които ни се 
струват евтини, фалшиви или масово 

производство. Напротив – силно 
желани са оригинални, 
висококачествени и устойчиви 
продукти. Тази промяна предоставя 
възможност на брандовете да 
разказват истории за произхода на 
продуктите им и начина, по който се 
произвеждат. Това е подход, който се 
появи в рамките на пандемията, 
когато потребителите купуват повече 
от местните производители и искат да 
знаят откъде произлизат продуктите 
им. В този случай идеята за 
наследството е тясно свързана с 
безопасността и сигурността.    

Together Design 
Тази опаковка на лейките на Haws 
съчетава традиционната изработка 
със съзнанието за стил на Instagram 
поколението

Истории за наследство

Bulldog Studio 
Производителят на шоколад Blanxart съхранява 
и прославя процесите на разработка и 
традициите на занаятчийското производство от 
преди векове

Как го прави DS Smith
Помогнахме на Fratelli Carli да сподели 
своята страст към качеството, 
историята и загрижеността си към 
устойчивостта, като използва всеки 
сантиметър от повърхността на 
опаковката.
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Вдъхнете живот на Вашата история
Има много начини за изграждане на лични 
взаимоотношения чрез опаковките. Опитайте да включите 
снимки или персонализирани съобщения на служители от 
Вашата компания и ги използвайте като възможност да 
предадете страстта, искреността и упоритата работа на 
Вашите хора.   

Също така е важно клиентът да е първото нещо, за което 
се сещате, когато изработвате дизайна на опаковките си. 
Помислете за техните нужди и желания и след това 
изработете опаковките си по съответния начин. Крайният 
продукт трябва да е в пълен синхрон с това, което Вашите 
клиенти очакват да видят.

Съвети и трикове за 
дизайна на опаковките

Изображения
• Използвайте снимки и илюстрации на 

реални хора и неща, които имат най-
голямо значение за Вашите клиенти

Съобщения
• Съсредоточете се върху изграждането 

на отношения. Това може да стане 
чрез ефективно използване на 
аспекти, като местоположение и 
персонализиране или чрез разкриване 
на "тайните", които се крият зад 
Вашата компания

• Избягвайте да говорите за основните 
характеристики на продукта. Вместо 
това се фокусирайте върху неща, 
които могат да свържат хората на 
емоционално ниво

• Използвайте вътрешната страна 
на опаковката за още по-добри 
взаимоотношения. Това може да бъде 
всичко, от поздрав до остроумен или 
изненадващ надпис

Технология
• Обмислете използване на 

технологии за създаване на лични 
връзки. Двумерен баркод (QR) или 
приложенията Добавена реалност (AR) 
могат да Ви позволят да изпратите 
персонализирано съобщение

Moruba
Всяка бутилка вино е уникална и неповторима 
като човекът, така че за етикетите на тези вина 
естествено са използвани портрети

Corianton Hale
Това, което започна като сувенирна 
тениска, се превърна в набор от различни 
рекламни материали, което обяснява 
мотивацията зад Bacon Across America

Хората реагират най-добре на други хора, на реални 
връзки с конкретни лица, а не на взаимодействия с 
анонимни брандове. Една тенденция, която издава този 
факт, е персонализираната опаковка. Този подход 
използва разказването на истории за изграждане на 
по-дълбоки взаимоотношения с потребителите, предлагане 
на опаковки, които надхвърлят масовата 
персонализация и са специално разработени според 
уникалните вкусове и нужди на хората. 

Освен че се стараят да разберат по-добре потребителите и 
да отразяват техните нужди чрез опаковките, брандовете, 
които се отличават в тази област, използват опаковките, 
за да разкажат на клиентите за своите хора, да покажат 
вълнуващи истории и да оформят лицето на своите 
компании. 

Как го прави DS Smith 
Освен оптималната защита на 
продукта, добре направената опаковка 
за електронна търговия гарантира 
преди всичко едно нещо: 
разопаковане, което онлайн 
потребителят ще запомни като 
положителен опит с бранда, 
индивидуални послания, които се 
фокусират върху конкретен повод и 
съответните нужди на клиента.

Истории за хора

„Хората реагират най-добре на други 
хора – на реални връзки с конкретни 
лица, а не на взаимодействия с 
анонимни брандове“Pa
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1312 Разказване на истории

Най-общо казано, днес потребителите са по-добре 
информирани и с повече влияние от всякога. Все по-голям 
брой от тях са загрижени за здравето си и се притесняват 
от замърсяването. Това означава, че те искат да знаят 
точно какво се влага в продуктите, които консумират и 
какъв е източникът на отделните съставки. Това дава 
възможност на брандовете да разкажат нови истории на 
клиентите, като се възползват от идеите за 
здравословност и устойчивост.          
                                     

Все повече компании правят точно това чрез "етикет за 
чистота". Етикетите  „чисто“ или "без добавки" върху 
опаковките предоставят лесен начин за разбиране на 
съставките, които потребителите разпознават. Те също 
така дават информация за производството и източниците 
на съставките — информация, която информираните 
потребители все повече изискват.   

Вдъхнете живот на Вашата 
история
Добрият подход към дизайна на 
брандовете, които искат да разкажат 
истории за честност, чистота и 
устойчивост, е да бъдат 
минималистични. Минимализмът се 
фокусира само върху най-важното. 
Няма нужда да се криете зад дизайна 
за привличане на вниманието – 
оставете продукта да говори. 

Когато обаче твърдите, че сте 
устойчиви, прозрачността е от 
ключово значение. За да избегнете 
обвиненията в "зелен пиар", трябва да 
бъдете откровени и честни за Вашите 
изисквания и да ги приведете в 
съответствие с целите на бранда по 
отношение на устойчивостта

Истории за честност и чистота

73% 
от хората ще платят по-висока 
цена за храни или напитки, 
приготвени със съставки, които 
одобряват и към които имат 
довериеii

50% 
от потребителите купуват 
устойчиви продукти заради 
информацията, която четат върху 
опаковкатаiii

Съвети и трикове за дизайна на опаковките

Цветове
• Използвайте естествени нюанси и 

неутрални светли тонове.
• Помислете за цветове, вдъхновени от 

природната палитра и използвайте 
матов финиш

Съобщения
• Давайте ясна и прозрачна 

информация за продукта
• Направете я разбираема и достъпна 

за Вашите клиенти - избягвайте 
жаргон и сложен език

Шрифт
• Използвайте малки, четливи 

шрифтове за повече яснота и 
опростеност

• Използвайте повече бели 
пространства за по-изчистен дизайн 
Когато се използват модели, нека те 
да са семпли и да не се набиват на 
очи

• Добавете разпознаваеми символи 
или знаци за екологичност и 
покажете всички награди и отличия 
за устойчивост, които Вашата 
компания е получила

Как го прави Ди Ес Смит
Дискретно брандираната транспортна 
опаковка блести в чисто бял цвят 
отвън. Това я прави за потребителя 
изискана с послание за здравословно 
хранене още от първия контакт.

The Branding People Mx
Опаковката има за цел да представи 
безгрижен начин на живот, който помага да се 
популяризира органичния подход на бранда

Savvy Studio
Изчистеният дизайн на опаковката представя   
изключителното качество на бранда, което 
го прави много отличителен и уникален
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Вдъхнете живот на Вашата история
За луксозните брандове дизайнът трябва да бъде по-богат и 
по-интензивен, за да привлече вниманието. Целта на 
максималистичния дизайн е да предложи на потребителите 
визуално угощение, като се използват наситени цветове, 
сложен печат и забележителни материали. Този подход е 
подходящ за компании, които искат да разкажат история за 
качеството и да впечатлят хората с изобилие. 
Максималистичният дизайн може да се използва също, за да 
предизвика чувство за мистерия и екзотика, които могат да 
привлекат клиентите. 

Всеки иска малко лукс от време на време. Особено, когато 
времената са трудни, хората искат да избягат за известно 
време и да пробват нещо необикновено, какъвто се оказа 
случаят с Covid-19 и свързаните с него ограничения. 

Компаниите могат да създадат силно усещане за лукс чрез 
своите опаковки. Правилната комбинация от добре 
обмислен дизайн, внимателен подбор на материали 
и перфектно послание може да издигне опаковките до 
страхотно преживяване, което да помогне на хората да се 
чувстват по-добре. Те могат да осигурят усещане за 
изключителност, към която хората се стремят и поне за 
кратко да им позволи да достигнат мечтите си.  

Истории за лукс и бягство

Съвети и трикове за дизайна на опаковките

Цветове
• Използвайте наситени, богати 

цветове, с дискретен рисунък от 
злато или сребро

Орнаменти
• Използвайте деликатни и богато 

украсени илюстрации, с изобилие от 
детайли и красиви графики, които 
говорят за качеството на продукта

Шрифт
• Обмислете как да постигнете 

елегантност, изисканост и качество 
Използвайте непреходни стилове, 
които са деликатни и ясни и 
символизират високо ниво на класа 
и лукс

Boundless Brand Design
Вдъхновен от                   
"Queen's Garden 
Parties", този дизайн 
обединява чувството 
за благоговение, 
възхищение и традиция, 
което бихте очаквали 
да видите на Кралските 
събития

Sunbird Rooibos Tea
Златните фолиа, причудливите илюстрации 

и богатите цветове предизвикват характерен 
ориенталски вихър. Опаковката е създадена като 

въображаема вълшебна гора, която Ви отвежда на 
пътешествие за нови открития

Как го прави Ди Ес Смит
Помогнахме на италианския 
винопроизводител Valdo да предадат 
уникално усещане, използвайки 
традиционни шрифтове и класически 
ярки цветове.

Разказване на истории14
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Вдъхнете живот на Вашата 
история
Ярките цветове са основна тенденция 
в дизайна. Използват се за 
привличане на вниманието и 
приканване на потребителите да 
бъдат смели, но могат също да 
изразяват чувство на оптимизъм. 
Когато времената са мрачни, ярката 
опаковка носи така необходимата 
цветност в живота ни и ни напомня, 
че има неща, на които да се радваме. 
На практика ярките цветове и 
дизайнът ни връщат в детството, 
което за повечето е било лесно и  
щастливо време.

16

Живеем в тревожни времена. Всеки 
път, когато пуснем новините, 
изглежда, че сме изправени пред 
кризи, които следват една след друга: 
от изменението на климата до 
Covid-19, от война до политически 
вълнения. Чудно ли е, че хората се 
хващат за всичко позитивно, в 
каквото и да го открият?

Съвети и трикове за дизайна на опаковките

Изображения
• Изберете хумористични, подобни на 

комикси илюстрации и фотографии, 
за да повдигнете настроението

Цветове
• Използвайте ярки, енергични, 

контрастни цветове, които отразяват 
индивидуалността на Вашия бранд

Съобщения
• Изберете едно ключово послание 

и добавете малко магия. Не се 
страхувайте да бъдете смели

Шрифт
• Използвайте удебелени големи 

шрифтове, като помислите за 
пространството и подравняването

Модел
• Повторете същия дизайн, избягвайте 

твърде много конкуриращи се 
елементи на дизайна

Истории за щастие 

Това е мястото, където някои брандове 
могат да решат да добавят малко 
забавление. Тези компании могат да 
увеличат положителните си 
послания и да доставят известна 
радост на потребителя, както в 
краткосрочен план чрез моментно 
приятно усещане, така и в дългосрочен 
план чрез засилване на идентичността 
на хората и като ги накарат да се 
чувстват по-добре в този свят. 
Опаковката може да играе важна роля в 
изграждането на тези истории.

Victoria AX
Пакетче бонбони под формата на език. 
Използваме езика, за да усетим всякакви 
видове вкусотии.  Близалките под формата 
на език създават сюрреалистичната 
метафора "език на езика"

Как го прави Ди Ес Смит
Помогнахме на Belgian Boys да 
произвеждат готови дисплейни 
опаковки за гамата им вафлени 
бисквити, които са ярки,  
хумористични и за потребителя е 
трудно да ги пропусне.

The Brand Nursery
Атрактивните и забавни 
илюстрации позволяват 
на тази компания 
за храна за кучета 
да се откроява на 
рафтовете, придавайки 
индивидуалност на 
марковите /кучешки/ 
торби
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Устойчивост
Въведение

Устойчивата 
опаковка става 
новото нормално 
Все по-често потребителите искат продукти, 
които са устойчиви и екологосъобразни, а тук 
опаковките са ключовият елемент. Проучванията 
показват, че потребителите реагират добре на 
рециклирани опаковки и искат компаниите да 
им помогнат да консумират според етичните 
правила.iv  

Брандовете отговориха на това искане. 
Докато допреди няколко години опаковките, 
направени от рециклирани материали, бяха 
ниша, в момента те са в разцвет и са се 
превърнали в ясна тенденция. Аналогично, 
все повече компании обмислят какви иновации 
могат да направят, за да станат опаковките 
им по-устойчиви. Това не само им помага да 
изградят капитал за бранда и да отговорят на 
изискванията на потребителите, това също така 
помага на компаниите да останат в правилната 
посока на настоящите и бъдещите разпоредби, 
насочени към намаляване на отпадъците и 
щетите върху околната среда. 

18

Опаковката, която 
е тема на разговор
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Кръговата икономика вече е реалност

Попитайте всеки бизнес лидер да назове най-важните си 
приоритети и най-вероятно устойчивостта ще е на първо 
място. Отчасти това е, за да се удовлетворят 
потребителите, за да се спазват нормативните изисквания, 
а също така е знак на по-обща промяна към отговорни 
бизнес практики.

Пандемията от Covid-19, разбира се е повлияла в тази 
област и докато хората разбират как пластмасите за 
еднократна употреба в опаковките могат да помогнат за 
борбата срещу вируса, осъзнават и въздействието върху 
околната среда.v Ясно е, че в дългосрочен план 
брандовете ще бъдат ангажирани с целите си около 
кръговата  икономика и устойчивостта. Бизнесът 
разбира посланието за устойчивост и разработва 
иновативни дизайни на опаковките по нови и по-интересни 
начини, базирани на концепцията "Намаляване, повторно 
използване и рециклиране".

Как го прави DS Smith
С помощта на Cheerios Bio стартира 
кампания за устойчивост в подкрепа 
на защитата на дивите пчели. Освен 
това, всички POS материали, 
използвани в тази област, са 100% 
рециклируеми.

Georganics
Естествените съставки и възможността за 

рециклиране на опаковката са лице и гръб на този 
страхотен пример за опаковки

Fazer
Тази  подаръчна кутия за многократна употреба 
е изработена от иновативен материал на база 
дървесина, която е компостируема и е без 
пластмасови микрочастици

Съвети и трикове за 
дизайна на опаковките

Материали
• Използвайте възобновяеми или 

рециклирани материали
• Изберете леки материали, които също са 

здрави и безопасни
• Не използвайте вредни химикали
• Използвайте алтернативи на 

пластмасите, когато е възможно
• Избягвайте пластмасови покрития
• Изберете лепила на водна основа

Опитът на потребителите
• Комуникирайте ясно (например с 

помощта на еко знаци)
• Споделете устойчивите предимства на 

Вашата опаковка (например, ако сте 
заменили пластмасите с биоразградими 
материали)

• Използвайте кафява опаковка, която 
се възприема като по-благоприятна за 
околната среда

Дизайн в съотвествие с 
кръговата икономика
Да се помогне за опазването на 
околната среда е благородна амбиция, 
но това не винаги означава, че трябва 
да правите огромни промени. 
Целенасочените дребни промени в 
конструкцията и използваните 
материали на опаковката често са 
достатъчни, за да направите  огромен 
принос за околната среда. Ключът е в 
това, да се мисли за жизнения цикъл 
на опаковката – от материалите, 
използвани в производството й, до 
това, което се случва, след като 
попадне в ръцете на потребителя - и 
да се разгледат начините как те могат 
да бъдат част от кръговата икономика.  
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Минималистичен дизайн
Чрез създаване на опаковка по спецификация на основния 
продукт, дизайнерите могат да оптимизират вложените 
материали и общото тегло, което значително оптимизира 
транспортните разходи.  

Добрият дизайн може да стигне много по-напред. Когато 
продуктът и опаковката се възприемат като едно цяло, 
дизайнерите могат да създадат иновативни и по-устойчиви 
решения. Резултатът е по-добро преживяване за 
потребителите и много по-устойчив подход. 

По-малко: използвайте само това, 
което е необходимо

Минимализмът е на мода. За потребителите 
днес по-малкото е повече, дали защото те 
искат да намалят отпадъците и да помогнат 
за опазването на околната среда, или просто 
защото бляскавите продукти изглеждат 
по-добре в техните профили в социалните 
медии. 

Брандовете се вслушват в това искане и се 
променят. Опаковката се връща обратно 
до най-необходимите параметри и 
материали, като например пластмасите, 
се премахват, когато е възможно. 
Опаковката също се променя, за да се даде 
възможност за нови начини на употреба и 
удобно презареждане на рафтовете. Така 
устойчивостта е движеща сила за създаване 
на нов модел опаковки с употреба на 
минимални ресурси, които прилягат плътно 
към продуктите.

Съвети и трикове 
за дизайна на 
опаковките

Дизайн
• Намалете размера на опаковката 

и  помислете за по-ефективни 
конструкции

• Използвайте опаковки, 
уплътняващи продукта, за да 
намалите отпадъците

Материали
• Помислете за използването на леки 

и тънки материали
• Преминете към рециклируеми 

еднокомпонентни материали

Характеристики
• Помислете за опаковки, готови за 

позициониране на рафта, за да си 
подсигурите присъствие и влияние

Как го прави DS Smith
Нашата визия е да преоткрием опаковките в един 
променящ се свят и затова една от нашите стратегически 
цели е да бъдем лидери в устойчивостта. BioFresh Banat е 
компания, която е възприела този подход. Те заменят 
пластмасовите опаковки с опаковки от велпапе, 
проектирани и произведени от Ди Ес Смит.

„Когато продуктът и 
опаковката се 

възприемат като 
едно цяло, 

дизайнерите могат да 
създадат иновативни 

и по-устойчиви 
решения“

Wild
Устойчив натурален дезодорант     
Без алуминий, компостируем, 
пълнители без съдържание на 
пластмаса и 100% ефективна 
формула

CF 18 Chocolatier –  
Olssøn Barbieri
Персонализирането 
на всички елементи 
и работата с нов вид 
хартия, CF 18 Chocolatier 
предотвратиха 
употребата на  
пластмаси чрез 
иновативен дизайн на 
опаковката
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Съвети и трикове 
за дизайна на 
опаковките

Дизайн
• Оптимизирайте конструкцията на 

опаковките за повторна употреба
• Добавете инструкции как 

опаковката може да се 
трансформира в нещо друго

Материали
• Направете опаковката лека, но 

въпреки това издръжлива
• Направете опаковката лесна за 

разгъване и сгъване

Характеристики
• Осигурете лесно отваряне и 

сигурно затваряне (ако се наложи 
да се връща)

• Осигурете лесно премахване на 
етикетите (ако се наложи да се 
връща)

Устойчивост

Дизайн за повторно използване и с ново 
предназначение
Когато възлагате проектиране на Вашата опаковка, 
помислете какво ще се случи с нея, след като потребителят 
разопакова стоката. Като минимум, уверете се, че Вашата 
опаковка е напълно рециклируема, но също така се 
фокусирайте върху възможностите за повторна употреба 
или помислете за иновативни начини, чрез които може да 
бъде даден нов живот. 

В продължение на близо 80 години развитите икономики са 
възприели култура на безразборно изхвърляне, като 
напълно здрави материали отиват направо в коша. 
Спешната нужда от по-устойчив бизнес модел слага край на 
тази култура, особено що се отнася до пластмасите за 
еднократна употреба. 

За много компании целта сега е да се проектират 
опаковките така, че да имат втори живот извън 
първоначалната им функция. За някои това означава 
повторно използване – например проектиране на 
транспортни кутии и торби за многократна употреба. За 
други това означава използване за друга цел – 
проектиране на опаковките така, че да могат да се 
използват по съвсем различен начин. Създаването на нови 
приложения на опаковките също е чудесен начин за 
допълнително предимство на Вашия бранд, особено в 
днешните времена на социалните медии. 

Повторно използване: дайте на 
опаковката втори живот

Как го прави DS Smith
За нашия клиент Bubeck ние 

проектирахме и разработихме 
транспортна опаковка, която може да 

бъде превърната в кучешко легло.

Derrin Hawkins
Опаковката има колекция от шаблони, включително държач за смартфон, 
шаблон за размер на детски обувки, помощник за засаждане на растения 
и 3D лама. Клиентите не само ще могат да използват повторно кутиите по 
най-различни начини, но и ще бъдат мотивирани да мислят креативно

Petit Plis
Petit Plis намалява отпадъците при детското 
облекло, като комбинира методологии за 
дизайн, в центъра на които стои човекът, с 
аерокосмически инженерни техники, за да 
създаде иновативни облекла, с които растe 
Вашето дете
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Дизайн за рециклиране
Днес повечето компании разбират необходимостта от това, опаковките им да 
бъдат рециклирани поне отчасти, но по-малко са тези, които разбират, че 
трябва да улеснят процеса на рециклирането за своите клиенти. Дизайнерите 
на опаковки изследват различни материали и техники, за да направят 
рециклирането възможно най-лесно, като се взема под внимание всеки етап 
от веригата на доставки.

Освен това дизайнерите препоръчват поставянето на съобщения и/или икони 
за ясни инструкции и информация на потребителите относно възможността за 
рециклиране на опаковките.

9%
от пластмасовите 
отпадъци действително 
се рециклиратvii 

Проучванията показват, че докато потребителите гледат на 
устойчивите опаковки като нещо добро, много хора се 
чувстват слабо информирани за възможността за 
рециклиране.vi Това е тема, по която е важно да се работи. 
Потребителите ще реагират добре на брандове, които им 
помагат да бъдат "зелени", като им предоставят 
допълнителна информация.

По този начин информирането на клиентите също така има 
вероятност да подобри степента на рециклиране и ще 
допринесе за успеха на кръговата икономика. 
Информиранoстта дава възможност да се вземат 
правилните решения и спомага рециклирането да се 
превърне в действителност. 

Рециклирайте и кажете на клиентите си как

Съвети и трикове за дизайна на 
опаковките

Съобщения
• Използвайте ясни икони за рециклиране и/или текст 

върху опаковката, за да информирате и да помогнете 
на потребителите

• Опишете върху опаковките добри практики за 
изхвърляне и рециклиране

Материали
• Направете Вашите опаковки съвместими с установени 

процеси на рециклиране
• Разработвайте опаковки, които намаляват остатъците 

от продукта, за да се улесни рециклирането 
• Избягвайте традиционните пластмасови покрития или 

вредни химикали

Дизайн
• Направете така, че опаковката да може лесно да се 

разглобява

Как го прави Ди Ес Смит
Това е решение, предназначено за 
пазара на електронна търговия, като 
пространството на лицето на тази 
опаковка на Ди Ес Смит се използва, 
за да популяризира устойчивостта.

Zurek Designs 
Eco Alyn е магазин 
за електронна 
търговия, базиран 
в Англия, който 
продава екологични 
продукти собствени 
производство

ABOVE+BEYOND 
Излезе с нова инициатива, 
наречена "Сериозни 
тъкани" – 100% 
рециклирани материали, 
която се продава в 
подкрепа на работещите 
в системата на 
здравеопазването. Цялата 
печалба отива в Charities 
Together на Националната 
служба за здравеопазване 
– Covid-19 Urgent Appeal
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Интелигентни 
опаковки
Въведение

Опаковката става 
интелигентна
Изминахме дълъг път от времето, когато 
опаковката се е използвала само за 
транспорт и защита на продукта. Днес тя е 
многофункционална, като предоставя 
повече информация за продукта, който 
съдържа и осигурява преживяване на 
потребителя.  

С една дума, днешните опаковки са "умни". 
Някои от тях са интелигентни, защото за тях 
са използвани най-новите цифрови 
технологии. Други, защото отговарят на 
нарастващото търсене на клиентите за 24/7 
свързаност. Трети са умни, защото следват 
по-широки тенденции на всеобхватност и 
апетита на потребителите да знаят повече 
за продуктите, които купуват. 

Интелигентните опаковки са с дизайн и 
функции, които предоставят допълнителна 
стойност на потребителите. Това обаче не е 
новост, а фокус върху ползата за хората и 
принос към цялостното им преживяване при 
извършване на покупка чрез удобство или 
информация. Интелигентните опаковки са 
практични, ангажиращи и/или интерактивни 
и представляват бъдещето на 
потребителските стоки и индустриите за 
електронна търговия.

Опаковка, 
която свързва 
и комуникира
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Приобщаващ дизайн
Добрият дизайн на опаковката 
започва и завършва с потребностите 
на всички хора. Помислете как можете 
да направите опаковката лесна за 
отваряне, особено за хора, за които 
традиционната опаковка е 
предизвикателство. Също така 
помислете за хора със зрителни 
увреждания и използвайте шрифт, 
който е удебелен и голям и направете 
продуктите лесни за идентифициране. 
Тези промени не просто ще направят 
Вашите стоки по-достъпни за хора със 
специални потребности, но ще 
улеснят всички.

Съвети и трикове за дизайна на опаковките

Учете се от опита на хора в 
неравностойно положение:  
• Предоставете им съдържанието по няколко 

начина – например, някои хора страдат от 
далтонизъм, така че не разчитайте само на цвят, 
за да общувате и да ги зарадвате

• Напишете текст, който да може да бъде разбран 
от хора от различни култури и говорещи на 
различни езици. Насочете се към въображаема 
аудитория на възраст 12 години

• Използвайте снимки и графики вместо текст
• Разработете дизайн, който да позволява лесно 

отваряне с помощта на лепенка
 

• Дори когато предлагате иновация, запазете 
условните обозначения на дизайна си, за да 
гарантирате последователността на бранда – 
Вашата цел е да помагате на хората, а не да ги 
обърквате

• Създайте обикновен и интуитивен дизайн
• Изграждайте толерантност към грешките на 

потребителите – за някои новости, на хората ще 
им трябва време, за да ги възприемат

• Тествайте, измервайте, подобрявайте и 
тествайте отново

Опаковка, ориентирана към човека

Опаковката е предназначена да се използва от хора, а хората 
са различни и имат разнородни потребности. Днес, когато 
тенденцията към всеобхватност набира скорост, виждаме, че 
най-добрата опаковка е предназначена да се използва от 
колкото се може повече хора, независимо от фактори като 
възраст, пол или неравностойно положение. 

Чрез разработване на опаковки, които да бъдат използвани от 
хора с различни потребности, брандовете могат да направят 
опаковката им по-удобна за всички. Това означава, да 
поставим потребителя в центъра на процеса на разработване. 

Например, компаниите все повече улесняват отварянето на 
продуктите, което ще е в полза за мнозина. Други са една крачка 
напред. Особено в областта на храните и напитките  виждаме 
проектиране на опаковки, които да могат лесно да се затварят, 
така че да не трябва да се търсят отделни контейнери за 
съхранение на продуктите за по-късна консумация.

Как го прави Ди Ес Смит
Проектирана за My Baby, тази 
интелигентна опаковка на Ди Ес Смит 
допринася за безпроблемна доставка 
до дома и лесно отваряне от клиента. 
Опаковката е изработена от 
комбинация от сертифицирани по FSC 
материали за външната част и 
рециклирани фибри за останалата част 
на опаковката.

Cambridge Consultants 
Към лекарствения блистер  се добавя 
стикер Tapp и приложението се 
изтегля. Приложението позволява 
на пациента да си създаде и 
визуализира цели, а след това му 
изпраща дигитално напомняне да си 
вземе лекарството и така намалява 
бремето на терапията 

PG Brand Reforming 
Тази иновативна опаковка за мляко показва съдържанието на мазнини, 
като се използват обикновени етикети "S", "M" и "L", които се използват 
върху дрехите. Идеята се подсилва от релефен печат, като размерът на 
изпъкналите елементи също  показва  съдържанието на мазнини
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Свързан дизайн 
С помощта на свързани опаковки 
дизайнерите могат да отправят много 
по-широк диапазон от послания и вече 
не сте ограничени до повърхността на 
опаковката. Тя отвежда хората до ново 
измерение, което може да бъде уебсайт, 
микросайт или Добавена реалност (AR) 
и позволява да кажете много повече. 
Това могат да бъдат функционални 
съобщения, като например уроци за 
"първи стъпки", рационални послания 
на бранда, които представят 
допълнителни причини за закупуване, 
или емоционални послания, които 
помагат за изграждането на бранд-
общност или които отразяват 
потребностите и стремежите на хората. 
При свързаната опаковка няма 
ограничение за това, което можете да 
кажете.

Свързаните опаковки помагат на 
брандовете да отговорят на 
потребителското търсене на 
информация за продукта, като 
същевременно предоставят нов канал, 
чрез който могат да разкажат 
историите си. Опаковката ефективно 
предава информацията, която хората 
търсят, като се свързват чрез 
Двумерен баркод (QR), Безконтактна 
комуникация (NFC) и Добавена 
Реалност (AR). Тенденцията за 
използване на устройства за 
свързване чрез опаковките наистина 
се е увеличила, тъй като търсенето на 
24/7 свързаност и страхотни 
дигитални изживявания се е 

Съвети и трикове 
за дизайна на 
опаковките

• Дайте ясни инструкции как 
хората могат да получат достъп 
до информация чрез опаковката, 
като например инструкции за 
сканиране на Двумерен баркод 
(QR)

• Помислете за свързване с игри 
чрез опаковката. Например, 
игри с Добавена реалност (AR) 
предоставят стимули за хората 
да се ангажират допълнително с 
посланията на бранда Ви (вижте 
следващата страница)

• Предимствата, с които свързвате 
опаковката, трябва да допълват 
дизайна и преживяването на 
потребителя за постигане на 
последователност

32

Как го прави Ди Ес Смит
Тази концепция от Ди Ес Смит 
включва QR код. Когато се сканира, 
на потребителите се предоставя 
повече информация за новостите.

Calcco
Вълнуващият и мистериозен момент на четене на 
съобщение, което се намира на сгънат пергамент 
вътре в бутилката, вече отстъпва на Двумерните 
баркодове (QR), приложенията и Добавената 
реалност (AR), които предлагат

Свързани опаковки

Bombay Sapphire
Чрез сканиране на QR кода върху етикета и 
насочване на камерата към бутилката, излиза  
красивата флорална анимация с три клипа 
на рецепти за коктейл, които предоставят на  
потребителя лесни и вдъхновяващи рецепти

увеличило сред потребителите, 
особено сред по-младите. 

Водещите компании превръщат 
опаковката в портал към света, 
възможностите за налагане на бранда, 
който създава много по-дълбока 
връзка с клиентите. Свързването с 
промоции и оферти, както и 
възможности за проследяване, все 
повече превръщат опаковките в 
отправна точка за по-голямо 
ангажиране на потребителите.
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Прилагане на AR
WebAR, който може да се активира чрез директно свързване 
от канали като социални медии, имейл и уебсайт, се доказа 
като полезен на фона на Covid-19. С отменените събития на 
живо за момента AR позволява на брандовете да продължат 
да предлагат интригуващи преживявания – и всичко това от 
безопасността на дома на потребителите.

Възходът на AR

Добавената реалност (AR) е част от тенденцията на 
"свързаните опаковки", която позволява на хората да 
обединят дигиталния и реалния свят. По този начин 
невъзможното става възможно.

Добавената реалност може да се използва за улесняване 
на практически неща – хората могат да задържат 
смартфоните си над хранителни стоки например, за да 
прочетат хранителната информация. Технологията 
наистина оживява, когато позволява на хората да влязат в 
света на бранда. Геймификацията е един такъв подход, 
използвайки AR за наслагване на цифрови игри върху 
реалния свят. Когато се прави добре, Добавената реалност 
внася цяло ново измерение в преживяването на клиентите 
и може да осигури канал за  онагледяване на изпълнените 
обещания на бранда. 

Търсен и ефективен: 
AR постига резултати

93% от младите хора искат да се 
свържат с бранда за уникални 
изживявания. AR предоставя точно 
такива преживявания и отличниviii 
резултати (източник: The Drum).     
AR може:

• Да задържи вниманието на хората 
за повече от 85 секунди

• Да увеличи степента на 
взаимодействие с 20%

• Да увеличи нивото на внезапно 
желание за покупка с 33%ix 
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Tactic studio, Lime 
Crime 
Комбинация от AR 
приложения за 
продуктите на Lime 
Crime. 
Този конкретен 
пример включва 
Venus от козметичните 
продукти Venus XLII 
с информация за 
това, което е вътре 
в опаковката за 
потенциални клиенти

Tactic studio, Jack Daniels 
Jack Daniel's отвежда потребителите 
на виртуално пътешествие в своята 
спиртоварна чрез серия от изскачащи 
диорами в стил книга с повече от 10 минути 
съдържание, като по този начин предлага 
едно ангажиращо преживяване, богато на 
истории и визуални ефекти
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Интелигентна опаковка 
Интелигентната опаковка е изцяло посветена 
на предоставяне на информация. В най-
обикновената си форма тя казва на 
потребителите неща, които те трябва да 
знаят за стоката, която купуват. Например, 
лента върху опаковката за храна може да 
реагира на химични промени в продукта, за 
да предупреди потребителя, когато 
продуктът вече не е пресен. 

Интелигентните опаковки могат също да 
генерират данни. Сензорите могат да следят 
широк спектър от показатели като 
температура, въздушно налягане, нива на 
осветеност, свежест и местоположение, за да 

се предостави на потребителя и бранда 
ценна информация. 

С помощта на тези и други данни, 
интелигентните опаковки могат да имат 
широк набор от приложения, като 
информиране на потребителите, подпомагане 
на брандовете да подобрят бъдещите 
характеристики на опаковките, подкрепа на 
маркетингови промоции или на 
автоматизирани процеси, като пренареждане 
на артикулите, когато те се изчерпват. 

Как го прави Ди Ес Смит
ParceLive е услуга за проследяване на 
пратки в реално време, която 
позволява на потребителите да имат 
достъп в реално време за GPS 
местоположението на техните пратки, 
температура, влажност и дали 
пратката е била доставена, отклонена 
или отворена.

Три елемента на 
интелигентната 
опаковка 

• Индикаторите показват полезна 
информация за състоянието 
на продукта в рамките на 
опаковката, като температура и 
свежест

• Носителите на данни 
съхраняват и предават данни 
от опаковката за проследяване 
на маршрута и защита срещу 
фалшифициране

• Сензорите отчитат условия 
като температура, влажност 
и светлина, които могат да 
повлияят на продукта

Insignia Technology 
Използвайки обикновена технология за промяна 

на цвета, качеството и свежестта на продуктите се 
подчертават за клиента. Технологията осигурява 

персонализирани етикети, които обозначават 
свежестта на храната, вторичен срок на годност, 

цялост  или повреда на опаковката

Schreiner MediPharm 
Интелигентната блистерна опаковка на Schreiner MediPharm 
Когато потребителят натисне таблетка от блистерната 
опаковка, изваждането на таблетката ще бъде проследено чрез 
интегрираната електронна платка. Данните се съхраняват и 
могат да се прочетат чрез приложение за смартфон чрез NFC или 
Bluetooth
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Въздействието на 
Covid-19
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Covid-19 радикално променя опаковките

Covid-19 се отрази върху почти всичко и 
опаковките не са изключение. Ето и най-
големите промени, които виждаме да се 
налагат след втората вълна на вируса:

Устойчивост. Както бе споменато в 
"Кръговата икономика се превръща в 
реалност", необходимостта от използване на 
еднократни изделия, поради Сovid-19, не 
отменя важността на темата за устойчивост. В 
бъдеще брандовете ще трябва да търсят 
начини за баланс между изискването за 
устойчиви опаковки и новите изисквания за 
хигиенни и безопасни опаковки.  

Електронна търговия. Пандемията доведе до 
експлозия в онлайн пазаруването. Ако това 
продължи, опаковките, които са били 
предназначени за традиционната офлайн 
търговия, ще трябва да се променят, особено 
за хранителните стоки, много от които не са 

предназначени за доставки с куриер.  

Ефективност. Пандемията разкри слабости във 
веригите на доставки, които брандовете ще искат 
да отстранят, особено ако електронната търговия 
стане предпочитан за потребителите канал за 
пазаруване. Опаковката ще трябва да включва 
повече технологии за проследяване, като 
Безконтактна комуникация (NFC) и Радиочестотна 
идентификация (RFID тагове), за да се 
предоставят данни, необходими за оптимизиране 
на веригите на доставки. 

Интерактивност. Пандемията вероятно ще ускори 
преминаването към свързани и интелигентни 
опаковки. Устройствата върху опаковката ще 
бъдат използвани за връзка между потребителите 
и брандовете и за предоставяне на информация за 
безопасността на продуктите.

Дизайн, фокусиран върху хигиената

38% от потребителите казват, че за тях 
е важно продуктите, които купуват, да 
са опаковани хигиенично. 57% казват, 
че си мият ръцете след като са 
докоснали опаковка от онлайн 
доставкаx. Ето няколко начина да 
успокоите клиентите си:

• Помислете дали опаковката, 
защитаваща продукта от 
увреждания, би успокоила 
потребителя. Брандове в сектори 
като храни и напитки трябва 
да осигурят спокойствие на 
потребителя, че продуктът не е бил 
изложен на вируса

• Помислете за нови механизми за 
отваряне и затваряне на опаковката, 
с цел подобряване на хигиената в 
сектор храни и напитки

• Помислете как потребителите 
докосват опаковката, обмислете 
покритието на опаковката (например 
антимикробни агенти), за да се 
чувстват по-сигурни при използване 
на продуктите

Как го прави Ди Ес Смит
Екипът от експерти-дизайнери на Ди Ес 
Смит работи в тясно сътрудничество с 
The Modern Man, за да създаде 
устойчива опаковка за електронна 
търговия, изработена от рециклирани 
материали и осигуряваща защита 
срещу увреждане. 

Matter 
Matter е чисто ново 
покритие с 
антимикробни 
свойства, което може 
да предпази 
опаковката на 
продукта и да намали 
наличието на вредни 
микроби и бактерии с 
99.9%

Delhaize and DS Smith 
За да отговорят на нарастващото търсене по 
време на пандемията, Delhaize и Ди Ес Смит 
въведоха автоматизирана машина за опаковки, за 
да се осигури ефективна доставка по домовете и 
магазините в Белгия
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Заключение
 
Живеем в период на дълбока несигурност. Но 
едно нещо е сигурно: брандове, които могат 
да общуват с хората, да направят живота им 
по-лесен и да ги обогатят с желаната от тях 
информация и свързаност, могат да бъдат 
сигурни, че ще изградят лоялност към себе си. 

Начинът, по който брандовете подхождат към 
опаковката, се променя бързо. Нови технологии, 
нови изисквания на потребителите и външни 
фактори, като Covid-19 и изменението на климата, 
се обединяват и променят дизайна на опаковките 
и ролята им в отношенията между брандове, 
потребители и общности. Нашите стратегии 
очертават трите най-важни промени през 
настоящата година и се надяваме, че ще помогнат 
в грижата за бранда Ви през тези турбулентни 
дни. 

Ако искате да се запознаете по-задълбочено с 
тези стратегии, не се колебайте да се свържете с 
нас. Щастливи сме да споделим знанията си, да 
оценим въздействието върху Вашия бизнес и да 
преоткрием Вашите опаковки в един променящ се 
свят.

Методология

Това Ръководство се основава на експертни 
проучвания за това как основни тенденции в 
обществото се отразят върху конструкциите 
и външния вид на опаковките. Нашите 
заключения са проверени и валидирани 
чрез обширно проучване на практики и 
тенценции на водещи дизайнери на опаковки 
и иновативни брандове. При допълнителни 
въпроси относно това Ръководство, 
можете да се свържете с нас на адрес       
packaging.strategist@dssmith.com. 

i  https://www.forbes.com/sites/kateharrison/2015/01/20/a-good-presentation-is-about-data-and-story/#324765d0450f

ii  https://www.foodbeverageinsider.com/market-trends-analysis/75-consumers-will-pay-extra-clean-label-ingredients

iii  https://thedieline.com/blog/2019/8/2/sustainability-claims--packaging-communication-using-your-package-to-communicate-sustainability?

iv  https://sustainablebrands.com/read/waste-not/recyclate-a-new-lease-on-life-for-consumer-packaging

v  https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/beyond-covid-19-the-next-normal-for-packaging-design

vi  https://sustainablebrands.com/read/waste-not/recyclate-a-new-lease-on-life-for-consumer-packaging

vii  https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/

viii  https://zap.works/webinars/2020-guide-connected-packaging/

ix  https://www.thedrum.com/opinion/2018/03/29/three-things-marketers-should-know-about-adopting-augmented-reality

x DS Smith/Ipsos Mori, Sustainable packaging in a post-COVID world, 2020
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