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Περιεχόμενα παρουσίασης

1. Τι οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες στη συσκευασία

2. Καινοτόμες συσκευασίες για:

• Βιωσιμότητα (Sustainable Packaging)

• Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή

• Προώθηση προϊόντων

• «Εμπλοκή» του καταναλωτή (consumer’s involvement)

3. Σχετικά με τον ΣΥΒΙΠΥΣ

4. Σχετικά με τη Χατζόπουλος
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• Η πιο σημαντική αιτία για καινοτομία στη συσκευασία είναι

Ο καταναλωτής

• Συσκευασία βολική για τον καταναλωτή

• Εύκολη στη χρήση

• Προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή

• Προώθηση και διαφήμιση

• «Εμπλοκή» του καταναλωτή 

• Μοντέρνος και δραστήριος τρόπος ζωής

• Μικρές (1 ή 2 ατόμων) οικογένειες

• Προστασία του συσκευασμένου προϊόντος

• «Save food» challenge

• Νόμοι και κανονισμοί

• Μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας

• Να συνεισφέρει θετικά στο περιβάλλον (Sustainable packaging)
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• Πρωτοποριακές συσκευασίες, με θετική συνεισφορά στο περιβάλλον.

• Υπάρχουν ήδη στην αγορά, αλλά κυρίως βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

• Plant-based packaging από ανανεώσιμες πρώτες ύλες όπως άμυλο και κυτταρίνη.

• Plant-based packaging: Στόχος και για την Χατζόπουλος.

• Ήδη σχεδιάζεται και αναπτύσσεται.

– Στόχος. Vincotte – Biobased Certification. [percentage of renewable raw materials (% 
Bio-based)]
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Sustainable Packaging
Plant-based solutions



Sustainable Packaging
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Εφαρμογή καινοτομικής παραγωγικής διαδικασίας γυάλινων φιαλών με την μέθοδο NNPB 

(Narrow Neck Press and Blow), που αποδίδει ελαφρύτερες, ανθεκτικότερες και υψηλής 

παραγωγικότητας φιάλες. 

Glass packaging

Yioula Group



Sustainable Packaging
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Μεγάλου όγκου pouches συνεισφέρουν σε σημαντική μείωση της ενέργειας κατά την 

μεταφορά τους.

Μπορούν να περιέχουν μεγάλο εύρος υγρών προϊόντων, έλαια, κρέμες, σαμπουάν, υγρά 

απορρυπαντικά, αλλά και χυμούς, κρασί, κοκ..

Stand-up pouches for liquid products



Sustainable Packaging
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Containers made of 100% recyclable

Luky Boy, ice cream packaging:

An original design, 100% recyclable, combining the use of one material and the fewest possible 

production phases.

Thrace Group



Sustainable Packaging
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Containers made of 100% Post recycled food grade PET

ARGO S.A.



Sustainable Packaging

Standard Structure:

PET+ALU+PE

Ιδιότητες

� Πολύ καλές ιδιότητες 

αδιαπερατότητας σε αέρια, 

αρώματα, υγρασία και φως.

PET

Inks & adhesive

PET met

Adhesive

PE

Alu-free solutions (Alu foil substitution to mPET)
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Hatzopoulos Alternative:

Metallized or even completely metal free



Sustainable Packaging

Comparison profile 

of the laminate

Alu-free solutions (Alu foil substitution to mPET)
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Αποστειρώσιμα alufoil-based stand-up pouch με recloseable zipper.

Εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους.
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Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Consumer convenience



- Tailored made Peel Properties (σύμφωνα με τις ανάγκες του Marketing & της 

συσκευαστικής μηχανής)

� Hard peel

� Medium peel

� Easy peel

- Ένα διάστημα στο πάνω μέρος του πακέτου απαιτείται για να διευκολυνθεί το 

εύκολο άνοιγμα.

- Ένα αυτοκόλλητο sticker μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της 

συσκευασίας δίνοντας τη δυνατότητα επανα-κλεισίματος.

Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Easy open/Peelable solutions

Χαρακτηρηστικά:
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Re-sealable features

Add-value

Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Pack Types

Χατζόπουλος. Από Pillow Packs to Block Bottom 

“ Stabilo-pack” bags

� πιο ελκυστικές συσκευασίες (eye-catching)

� ενισχύει τη «ορατότητα» των προϊόντων στο ράφι
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Laser Scoring

Λύσεις της Χατζόπουλος:

• Web shaped

• Cross web

• Ελεύθερος σχεδιασμός
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• Hatzopoulos

• Innovated Tea-Sticks

Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή

Consumer convenience
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Folding                                       Opening area
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Consumer convenience



Η συσκευασία επιτρέπει:

dipping and squeezing

Στο πακέτο με σχήμα μπουκαλιού, 

εφαρμόζεται laser scoring στο πάνω μέρος για 

εύκολο άνοιγμα.

Σχεδίαση:

Εύκαμπτη αλλά και αρκετά στιβαρή για να 

διατηρεί την ακεραιότητα της συσκευασίας, 

μειώνοντας τη σπατάλη.
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Consumer convenience



Η συσκευασία ενσωματώνει  εύκολο άνοιγμα και επανα-κλείσιμο.

Βελτιώνει την άνεση και τη φρεσκάδα συγκριτικά με το standard πακέτο (flow-wrap).
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Consumer convenience / Resealable features
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Consumer convenience / Resealable features



Τεχνολογία απορρόφησης (Absorbent Technology)

• Ενσωματώνει ειδικά κελιά στην «πλάτη» της συσκευασίας απορροφώντας τα υγρά που 

περισσεύουν.

• Αυτή η απομάκρυνση των επιπλέον υγρών συνεισφέρει στη μεγάλη βελτίωση του χρόνου 

ζωής των τροφίμων.
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Product preservation / Enhance freshness
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Preservation / Consumer convenience

Argo - Mediline

Secondary Packaging for temperature control
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Preservation / Consumer convenience

Use of thermographic inks 

Thrace Group
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Safety / Preservation / Consumer convenience

Thrace Group

• Membrane and seal lid 
combination = 
expansion of food 
preservation 
possibilities
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Performance

Thrace Group

Containers for hot fill at 90oC 
without panelling

PP containers 
for retort use at 
95oC for 90 
mins



Δόσεις αλκοολούχων ποτών σε stand-up pouches

To φιλμ οφείλει να είναι συμβατό με τα 

αλκοολούχα ποτά

Οι δόσεις σε πλαστικά pouches είναι εύκολες στο 

άνοιγμα, και καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο όταν 

είναι άδειες
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Φιλικότητα και ευκολία χρήσης για τον καταναλωτή
Consumer convenience



Η τεχνολογία εκτύπωσης κωδικών επιτρέπει την εκτύπωση κειμένων, κωδικών, 

σχημάτων, και σειριακών αριθμών σε οποιαδήποτε πλευρά ενός 

λαμιναρισμένου υλικού.

Προώθηση προϊόντων / Εμπλοκή του καταναλωτή
Coding Printing for promotional packaging

Πλεονεκτήματα:

� Αλληλεπίδραση του brand με τον καταναλωτή

� Πρόκληση «ανυπομονησίας» για το άνοιγμα του πακέτου

� Εύκολα διαχειρίσιμες προωθητικές ενέργειες.

� Αύξηση πωλήσεων
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Εφαρμόζεται σε:

• Standard packs

• Sticks 

• Sachets



Προώθηση προϊόντων / Εμπλοκή του καταναλωτή

Περιγραφή:

Εμφάνιση ενός «κρυφού» μηνύματος, με το «ξύσιμο» μίας συγκεκριμένης 

επιφάνειας του πακέτου.

Πλεονεκτήματα: 

• Eye-catching

• Προσέλκυση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή

• Εμπλέκει τον καταναλωτή με το προϊόν

• Ενισχύει τις πιθανότητες για επαναλαμβανόμενες αγορές

Σχεδιάστηκε από τη Χατζόπουλος κυρίως για ετικέτες και snack packaging, και αυτή 

τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών.
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Προώθηση προϊόντων / Εμπλοκή του καταναλωτή

Example of the Application
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Προώθηση προϊόντων / Sustainable packaging
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Λεπτού τοιχώματος, και χωρίς πτυχώσεις (wrinkle-free) περιέκτης αλουμινίου.

Οπτικά και στην αφή υπερέχει των standard περιεκτών, είναι 100% εκτυπωμένο και ανοίγει 

εύκολα.

Είναι 30% ελαφρύτερο από τα παραδοσιακά ring-pull cans.

Premium quality aluminium bowl for food products



ΣΥΒΙΠΥΣ
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Ιδρύθηκε το 1999 με στόχο την ανάδειξη ενός από τους πιο δυναμικούς και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. 

Μέλη του συνδέσμου είναι:

• βιομηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας από χαρτί/ χαρτόνι, γυαλί, ξύλο, μέταλλο, 

πλαστικά, εύκαμπτα σύνθετα υλικά και φυσικά υλικά.

• κατασκευαστές μηχανών συσκευασίας, σχεδιαστές

• εταιρίες και οργανισμοί που προβάλλουν τη συσκευασία (όπως packaging designers, 

logistics services, packaging engineering and  marketing services)

• εταιρίες που συσκευάζουν φασόν

Μέλη του συνδέσμου είναι ο Ελληνικός Υαλουργικός Σύνδεσμος και Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Πλαστικών Ελλάδος.

Ο σύνδεσμός είναι μέλος του ΣΕΒ και του World Packaging Organization (WPO)



ΣΥΒΙΠΥΣ
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Ο σύνδεσμος:

• εκπροσωπεί 212 επιχειρήσεις, με συνολικό κύκλο εργασιών 1.1b €.

• Ο ΣΥΒΙΠΥΣ ασχολείται συστηματικά με την ενημέρωση των μελών του για θέματα σχετικά:

• Ασφάλεια των τροφίμων

• Με την περιβαλλοντική νομοθεσία

• Διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.

Διεύθυνση

� Ροδοδάφνης 19, 15233 Χαλάνδρι

� 210/6548720

� 210/6547606

e-mail: info@pac.gr

http: www.pac.gr
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Κατηγορία υλικών συσκευασίας Επιχειρήσεις με δημοσιευμένα 
αποτελέσματα 

2011 2010 2009

Μεταλλική συσκευασία 15 18 26

Κυματοειδές χαρτόνι και βιομηχανική συσκευασία 12 14 17

Συσκευασία από χαρτί/χαρτόνι/Γραφικές τέχνες 36 50 59

Πλαστική συσκευασία-άκαμπτη 32 43 49

Πλαστική συσκευασία-εύκαμπτη 27 33 42

Εύκαμπτη συσκευασία-επεξεργασία φιλμ 14 20 22

Γυάλινη συσκευασία 1 1 1

Ξύλινη συσκευασία 2 2 4

Ενδιάμεσα υλικά 11 11 11

Σύνολο επιχειρήσεων 150 189 231

Χαρτογράφηση του κλάδου της συσκευασίας για το 2011

ΑΕ και ΕΠΕ με δημοσιευμένα αποτελέσματα



ΣΥΒΙΠΥΣ
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Χαρτογράφηση του κλάδου της συσκευασίας για το 2011

Κατηγορία υλικών Αριθμός           
εταιριών

Πωλήσεις,
εκατ.€

Κέρδη,
εκατ.€

Εξαγωγές,
εκατ.€

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Πλαστικό 78 98 763 676 13,6 4,5 258,5 192

Μέταλλο 19 23 552 533 3,8 18,6 256,5 235

Χαρτί/χαρτόνι 52 67 448 465 -10,0 -0,2 33,8 42

Γυαλί 1 1 57 64 -9,0 2,1 5,8 2

Σύνολο 150 189 1820 1738 -1,6 25,0 554,5 471

Η Χαρτογράφηση είναι αναρτημένη στο www.pac.gr



ΣΥΒΙΠΥΣ website / screen-shot
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Η φιλοσοφία μας
Η παροχή προστιθέμενης αξίας στον πελάτη μέσω της τελειότητας στη συσκευασία.

Η απόδοσή μας                                                   Η παρουσία μας

• Κεφάλαια: 18,4mil €

• Εργαζόμενοι: 235

• Εργοστάσια: 2 στη Θεσ/νίκη

• Εξαγωγές: 67% των πωλήσεων

• R&D budget: 1% των πωλήσεων

• Πωλήσεις 2012: 52 mil €

• Πρόβλεψη πωλήσεις 2013: 59 mil €

• Greece - Thessaloniki
• Benelux - Amsterdam
• U.K. - Bedfordshire
• Bulgaria - Plovdiv
• Serbia – Belgrade
• France – Strassburg

Α. Χατζόπουλος Α.Ε.



• Συσκευασία για

• Καφέ

• Snacks

• Ζαχαρώδη

• Μπισκότα

• Baby Food

• Γαλακτοκομικά

• Ξηρούς καρπούς

• Έτοιμα γεύματα

• Dressings & Σάλτσες
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Production Technology

• 3 Βαθυτυπίες (up to 10 colors)

• 2 Flexo (up to  8)

• 4 Λαμιναριστικές

• Δυνατότητα εφαρμογής Cold Seal

• X-Code printing

• X-laser cut scoring

• Σακουλοποίηση

• Sleeves

• ALU lids



Customers and Brands Hatzopoulos serve
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Thank you!


