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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία γίνεται η περιγραφή του σχεδιασμού και της υλοποίησης συσκευασίας μπαχαρικών μικρής επιχείρησης εισαγωγής και
εμπορίας. Αφού πραγματοποιήθηκε μελέτη των προϊόντων ως προς τα χαρακτηριστικά τους και διερευνήθηκαν οι υπάρχουσες συσκευασίες, έγινε η
επιλογή των επικρατέστερων σχεδιαστικών λύσεων και των κατάλληλων υλικών που θα αποτελέσουν το σύνολο της συσκευασίας. Τα στάδια αυτά
ακολουθούνται από την κοστολόγηση, την περιβαλλοντική μελέτη και την μελέτη διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης του συσκευασμένου προϊόντος.
Τέλος, η απαραίτητη νομοθεσία υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού προκειμένου η παραγώμενη συσκευασία να είναι ασφαλής και να
ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της.

1. Το προϊόν
•
•

Ως αρτυματικές ύλες ορίζονται οι ύλες εκείνες που έχουν, κατά κανόνα, έντονη οσμή και γεύση και προστίθενται στα τρόφιμα ώστε να τους δώσουν
ορισμένα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, από άποψη οσμής και γεύσης και να τα κάνουν πιο εύληπτα.
Έχοντας υπόψη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των αρτυματικών υλών, που είναι χαρακτηριστικοί για κάθε είδος, είναι πολύ σημαντικό η
συσκευασία να τους προφυλάσσει από κάθε επίκτητη οσμή ή γεύση που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αλλοίωσης
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2. Έρευνα αγοράς
•
•
•

Τα μπαχαρικά είναι ένα προϊόν, που αν και υπάρχει και χρησιμοποιείται με αφθονία στη χώρα μας, μπορεί πολύ εύκολα να προωθηθεί ως εξαιρετικό
πρόσθετο ανατολίτικης και διεθνούς κουζίνας
Ερευνήθηκε τόσο η εγχώρια όσο και η ευρωπαϊκη αγορά. Παρατηρήθηκε κυριαρχία της γυάλινης συσκευασίας χωρίς κάποια πρωτοτυπία στους
πωματισμούς, αλλά και της πλαστικής συσκευασίας που όμως υποβαθμίζει το προϊόν.
Για να είναι ακριβής η έρευνα αγοράς, δεν αρκεί να μελετηθούν μόνο οι υπάρχουσες συσκευασίες, αλλά κυρίως το καταναλωτικό κοινό και οι
συνήθειές του . Όλα τα παραπάνω επηρεάζονται από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Εικόνα 2.1: Χαρακτηριστικό
δείγμα γυάλινης συσκευασίας με
διάτρητο πώμα.

Εικόνα 2.2: Πλαστική συσκευασία
άνηθου 100gr.

Εικόνα 3.6: Πλαστική συσκευασία
στερεωμένη σε χάρτινη καρτέλα.
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3. Προτεινόμενες σχεδιαστικές λύσεις
•
•

Το project προσανατολίστηκε στο σύνολο του προς το χάρτινο κουτί, με πλαστικό σακουλάκι στο εσωτερικό το οποίο θα φιλοξενεί το μπαχαρικό, ενώ
η αντίστοιχη συσκευασία χωρίς καπάκι θα φιλοξενεί ολόκληρα κλωνάρια μπαχαρικών.
Η σχεδίαση των κουτιών αλλά και η γραφιστική παρουσίαση κινείται σε απλές γραμμές θέλοντας να αναδείξει την αγνότητα και την πολυτέλεια που
έχει το προϊόν από μόνο του.

3.1 Πρώτη σχεδιαστική λύση
•

Συσκευασία τριγωνικού σχήματος. Η ατομική συσκευασία για τα μπαχαρικά σε σκόνη είναι τυπωμένη σε μπορντό χρώμα και με γραφικά που
απεικονίζουν το συσκευασμένο μπαχαρικό ,έχει αποσπώμενο καπάκι από χοντρό χαρτόνι και ετικέτα από kraft χαρτόνι. Οι πολυσυσκευασίες των
ατομικών κουτιών για μπαχαρικά σε σκόνη αποτελούνται από έξι κουτιά μπαχαρικών, πάνω σε ξύλινη βάση, που σχηματίζουν εξάγωνο. Δεν
προβλέπεται πολυσυσκευασία για τα κλωνάρια.

Εικόνα 3.1.1: Πρώτη σχεδιαστική λύση
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3.2 Δεύτερη σχεδιαστική λύση
•

Βασιζόμενοι στην πρώτη σχεδιαστική λύση, έγινε αλλαγή μόνο του σχήματος του κουτιού από τρίγωνο σε τετράγωνο και καπάκι ενσωματωμένο στο
κουτί. Η πολυσυσκευασία, λόγω αλλαγής του σχήματος, περιλαμβάνει τέσσερα ατομικά κουτιά αντί για έξι. Δεν προβλέπεται συσκευασία για
κλωνάρια μπαχαρικών.

Εικόνα 3.2.1: Δεύτερη σχεδιαστική λύση
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3.3 Τρίτη σχεδιαστική λύση
•

Η τρίτη σχεδιαστική λύση στερείται εκτύπωσης, αφού βασίζεται εξ’ολοκλήρου στο σχέδιο του κουτιού και στην υφή του χαρτιού. Το κουτί, για τα
ατομικά κουτιά για μπαχαρικά σε σκόνη είναι τετράγωνα, με παράθυρο ώστε να φαίνεται το μπαχαρικό,ετικέτα από kraft, ενώ η κορυφή του κουτιού
δεν είναι επίπεδη αλλά υπό κλίση. Το κουτί φέρει ετικέτα από χαρτί craft, πάνω στο οποίο είναι τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία που κάθε
συσκευασία οφείλει να έχει. Η σειρά περιλαμβάνει κουτί για τα κλωνάρια το οποίο είναι ελαφρώς ορθογώνιο, με τις πλαϊνές πλευρές να είναι υπό
κλίση. Η πολυσυσκευασία των ατομικών κουτιών περιλαμβάνει τέσσερα κουτιά, ενώ προβλέπεται και πολυσυσκευασία για τα κλωνάρια, όπου ένα
ορθογώνιο κουτί περιλάμβανει τρία σακουλάκια ,διαφορετικών μεταξύ τους, κλωναριών.

•

Με γνώμονα την εξέλιξη των ιδεών, η προτεινόμενη είναι η τρίτη σχεδιαστική λύση. Βασίζεται στην υφή των υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται
συνολικά για την συσκευασία, χωρίς να περιλαμβάνει εκτύπωση της επιφάνειας του κουτιού, αλλά μόνο της ετικέτας. Κινείται στις πιο απλές και λιτές
γραμμές, και η έλλειψη έντονου χρώματος σε συνδιασμό με το παράθυρο στο κουτί προσελκύει το μάτι στο χρώμα των προϊόντων, που είναι έντονα
και ξεχωριστά. Το κουτί, σε χρήση περισυσκευασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ένα διπλωτό κουτί τύπου σωλήνα το οποίο μετά την κοπή,
την πίκμανση κ.λπ, αναδιπλώνεται στο προβλεπόμενο σχήμα.

Εικόνα 3.3.1: Τρίτη σχεδιαστική λύση
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4. Υλικά συσκευασίας και περιβαλλοντικός αντίκτυπος
•

Η επιλογή των υλικών δεν είναι καθόλου τυχαία από περιβαλλοντικής άποψης, όπως θα δούμε και παρακάτω. Κατά την μελέτη των υλικών
συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, δεν είναι αρκετό να προστατεύουν το προϊόν μόνο από το εξωτερικό περιβάλλον και τις μηχανικές
φθορές, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζουν και ότι δεν υπάρχει μεταφορά χημικών ή τοξικών ουσιών από την συσκευασία στο τρόφιμο.

4.1 Υλικά συσκευασίας
•

•
•

Πλαστική μεμβράνη για σακουλάκι, από PLA: Έχει πολύ καλές μηχανικές αντοχές, με τέτοιες τιμές διαπερατότητας σε υγρασία και οξυγόνο, που το
καθιστούν εμπορικό, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μετανάστευσης όπως η πλειοψηφία των πολυμερών, ενώ οι τιμές αυτές μπορούν να μειωθούν
με την προσθήκη πολυμερούς σε ελάχιστη ποσότητα που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
Ετικέτα: Για την ετικέτα έχει προβλεφθεί, και για τις τρεις σχεδιαστικές λύσεις να χρησιμοποιηθεί χάρτινο υπόστρωμα τύπου Craft, το οποίο έχει πολύ
καλές μηχανικές αντοχές.
Κουτί: Για το κουτί, προτείνεται χάρτινο υπόστρωμα τύπου Worldline (Έβενος No.795/300) και βάρους 300gr/m2. Το βάρος του καθιστά το κουτί
ανθεκτικό, δεν μένουν αποτυπώματα στην επιφάνεια του, ενώ η ιδιαίτερη υφή του κερδίζει αμέσως την αφή του καταναλωτή.

4.2 Περιβαλλοντικός αντίκτυπος
•
•
•

Η εν λόγω προτεινόμενη σχεδιαστική λύση, είναι βασισμένη σε ένα εύκολα ανακυκλώσιμο και αποικοδομήσιμο υλικό όπως το χαρτί.
Αντίστοιχα το PLA, κατασκευάζεται εργαστηριακά από ανανεώσιμα βιομονομερή, καθιστώντας το ένα πλαστικό υλικό συσκευασίας πλήρως
βιοδιασπώμενο.
Αναφέρεται πως υπάρχει η δυνατότητα η συσκευασία να κατασκευαστεί σε επιχειρήσεις οι οποίες φέρουν το σήμα FSC και που χρησιμοποιούν χαρτιά
παραγώμενα από ελεγχόμενα δάση τα οποία εξυπηρετούν μόνο τον συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να καταστρέφεται ο δασικός πλούτος άλλων
περιοχών.
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5. Μελέτη διακίνησης αποθήκευσης και κοστολόγησης
•
•
•

Κατά την διάρκεια ζωής του προϊόντος, αυτό περνάει από διάφορα στάδια μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δύο από τα πιο σημαντικά είναι αυτά της
αποθήκευσης και της συνολικής διακίνησης του.
Μία σωστά σχεδιασμένη συσκευασία μπορεί να συμβάλλει δραστικά στην αποθήκευση, αφού εξασφαλίζεται σωστή κατανομή και οργάνωση των
προϊόντων μέσα στα κιβώτια, και κατά συνέπεια αυξάνονται και οι θέσεις αποθήκευσης.
Η συσκευασία οφείλει να σχεδιάζεται με τρόπο τέτοιο, ώστε ανά μονάδα να μην ξεπερνάει την τιμή του προϊόντος. Η κοστολόγηση είναι μια
περίπλοκη διαδικασία, ειδικά για τον χώρο της συσκευασίας αφού υπάρχει πληθώρα συσκευασιών, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ
τους. Για την συγκεκριμένη συσκευασία το κόστος επηρεάζεται από την κοστολόγηση των υποστρωμάτων (κόστος ανά κιλό ή ανά φύλλο χαρτονιού),
της εκτύπωσης με βάση των αριθμό χρωμάτων, του καλουπιού κοπής, τον αριθμό κουτιών και ετικετών που βγάζει ένα φύλλο χαρτονιού κ.λπ.

6. Τελική συσκευασία

Εικόνα 6.1: Άποψη των ατομικών κουτιών
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Εικόνα 6.3: Ατομική συσκευασία μπαχαρικού σε σκόνη, ατομική συσκευασία
κλωναριών και πολυσυσκευασία κλωναριών.

Εικόνα 6.4: Πολυσυσκευασία μπαχαρικών σε σκόνη. Η κλίση των κουτιών δημιουργεί την εικόνα ενός σπιτιού,
παραπέμποντας τον αγοραστή σε κάτι οικείο, ζεστό και σπιτικό. Περιλαμβάνεται και μεζούρα.
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