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Online van invloed 
op verpakkingen 

Wie denkt dat verpakkingen niet be - 
in vloed gaan worden door de digitale 
 revolutie, hee� het mis. Verpakkingen  
hebben immers niet alleen een functionele 
rol, maar ook een rol als actieve verkoper. 
Die rol is nu helemaal gericht op de fysieke 
supermarkt. Retailers en fabrikanten zijn 
bedreven in het spel van navigeren in de 
winkel en het verleiden en misleiden van 
consumenten om tot aankoop over te gaan.

Groei online
Hoe anders is dat bij online verkopen,  
signaleert GetPact, advies bureau voor   
verpakkingen. De online shops voeren 
 dezelfde producten als in de fysieke  
winkel en er is niet speciaal nagedacht  
over de rol van het merk en de commu- 
nicatiekracht van de verpakking.
Omdat de online verkopen substantieel 
gaan groeien, vergt dat op korte termijn  
een andere aanpak van de verpakkings-
ontwikkeling en de visie op de rol van het 
merk, is de stelling. Die groei wordt door 
meerdere banken voorspeld. Rabobank  
zegt dat grofweg 20 procent uit de online 
verkopen komt in 2030. De wijze waarop 

Verpakkingstrends online
Binnen online food zijn er een aantal  
verpakkingstrends:  
•  hoogwaardige verzendverpakkingen,  

geen lucht meer vervoeren; 
•  tegengaan kruisbesmetting met verpak-

kingen, bijvoorbeeld in het geval van 
zeep en kaas;  

•  reductie van verpakkingsmateriaal bij  
online product; 

•  verpakkingen moeten bijdragen aan  
verlenging van koelketen; 

•  toename in populariteit van doggy bags; 
•  technologische ontwikkelingen, zoals  

display, 3D-print en hologram, track & 
trace-devices;

•  duurzame verpakkingen, hergebruik en  
recycling; 

•  logistieke efficiëntie en ultieme produc-
tiviteit; 

• biobased verpakkingen; 
•  gepersonaliseerde verpakkingen  

(digitaal drukken); 
•  marketing en meerwaarde van de 

verzendverpakking.

Bij trends over de toekomst in food kun je niet om de opkomst 
van de digitale technologie heen. Boodschappen doen gaat er 
in de toekomst anders uitzien en dat heeft op termijn grote 
gevolgen voor onder meer productverpakkingen. Zowel de  
functionele als de communicatieve rol van de verpakking gaat 
ingrijpend veranderen.

E-commerce raakt alle facetten verpakkingswereld

pakking ten opzichte van het concurrerend 
product op basis van een schapindeling is 
totaal afwezig op websites. Merkbeleving en 
navigatie gaan verloren. Ook de perceptie 
van volume gaat verloren, omdat iedere  
a�eelding naar postzegelgrootte wordt  
geschaald om in het grid te passen. Iedere 

we producten verpakken gaat rigoureus 
veranderen op het vlak van merkmanage-
ment, design- en artworkontwikkeling, 
webmodule-ontwikkeling, activatie van 
nieuwe producten, warenwetpublicatie, lo-
gistiek. Maar vooral de verpakkingen zelf 
zullen aan verandering onderhevig zijn. 
GetPact zet een aantal e�ecten op een rij. 

1. Merkmanagement
De herkenning van een verpakking werkt 
nu voor een groot deel nog traditioneel.  
We zien de verpakking in de reclame, her-
kennen die in de winkel en hebben deze 
zelfde herkenning in de webmodule. Maar 
dan is het plaatje wel twintig keer zo klein 
en dus de herkenning minder voorspelbaar. 
In de toekomst ontstaat er rond de winkel 
en het product een hele virtuele wereld, 
waarbij de product-verpakkingscombinatie 
centraal gesteld moet worden. In de online 
winkel is the sky the limit. Hier kun je met 
allerlei applicaties de merk- en product-
beleving zo groot maken als je wilt. 

2. Design
Het onderscheidend vermogen van de ver-

TRENDS IN DE TOEKOMST
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Merkbeleving en navigatie gaan vaak verloren in webshops. Een herontwerp van verpakkingen voor online gebruik kan wonderen doen. Het voorbeeld komt van designbureau Brand 

Candies en is bedoeld voor supermarktketen Hoogvliet. Dergelijke afbeeldingen gebruikt de keten nu nog niet, maar men is er wel druk mee bezig. 

verpakking moet op zichzelf de strijd om 
aandacht aangaan. Dit zorgt ervoor dat 
vierkante verpakkingen groter lijken dan 
hoge en lange verpakkingen. Prachtige  
fotogra�e en veelkleurigheid wordt wellicht 
volledig overbodig. Een  simpeler en iconi-
scher verpakking werkt op het web beter 
dan in de fysieke versie in de supermarkt. 

3. Artwork
Er zullen andere en hogere eisen worden 
gesteld aan het maken van verpakkings-
artwork en andere communicatie-uitingen. 
Er ontstaat immers een behoe�e om de 
 verschillende werelden waar het product 
wordt gevoerd en zichtbaar is met elkaar   
te verbinden. Daarom worden er andere 
en zwaardere eisen gesteld aan onderlig-
gende work�owprocessen en systemen en 
aan de bronbestanden. De behoe�e om 
daadwerkelijk één bron van informatie  
en één bron van waarheid te ontwikke -
len, wordt daadwerkelijk noodzaak. Een 
aanzet voor dit soort broninformatie is  
bijvoorbeeld al  gedaan door de activiteiten 
van GS1.

4. Webshopmodule
Webshopmodules zijn nog volop in ontwik-
keling. Zeer interessant is de mogelijkheid 
om in de online-omgeving consumenten 
veel proactiever te helpen met het doen van 
boodschappen en het maken van keuzes. 
Door bijvoorbeeld op basis van gepersona-
liseerde consumentenpro�elen suggesties te 

doen voor producten die een consument 
mogelijk ook nodig hee� of zou willen 
 kopen. Er zijn ook concepten ontwikkeld 
om derving van voedsel tegen te gaan door 
voor de consument bij te houden wat er nog 
in de koelkast aanwezig is en wat daarvan 
gemaakt kan worden. Een andere mogelijk-
heid is dat fabrikanten via e-commerce zelf 
aan consumenten gaan verkopen.

5. Activatie nieuwe producten
Nieuwe producten kunnen op een heel  andere 
manier onder de aandacht van consumenten 
worden gebracht. Bijvoorbeeld door intelli-
gente boodschappenlijstjes die suggesties 
doen op basis van het consu mentenpro�el om 

nieuwe producten te  promoten. Dit soort 
 zaken is nu nog heel erg kanaalgebonden.  
De inspiratie haal je bij Allerhande-online, 
maar je koopt de producten of een deel ervan 
ergens anders. Producenten kunnen met hun 
producten veel directer inhaken op alle com-
municatiemiddelen om een product te lance-
ren en ondersteunen.

6. Warenwetpublicatie en etikettering
De verordening ‘Voedselinformatie voor 
consumenten’ stelt dat de wettelijk ver-

‘Online shops voeren nu 
nog dezelfde verpakking’ 

plichte informatie direct en niet verborgen 
beschikbaar moet zijn op het moment van 
aankoop. Dan gaat het bijvoorbeeld om  
al lergenen en voedingswaarden. Op dit 
 moment hebben veel retailers dit nog niet 
goed geregeld. Los van het feit dat bron-
informatie mogelijk niet volledig correct  
en up-to-date is, kan de wijze waarop de 
informatie beschikbaar is in een webshop- 
module op zijn minst dubieus worden  
genoemd. Marketingtechnisch kan de  
informatie over de voorkeuren van de  
consument ook weer gebruikt worden.

7. Logistiek
De manier waarop de artikelen worden ver-

ver zal veranderen. Niet  
alleen om economische  
redenen – er wordt nu  
nog veel ‘lucht’ vervoerd –, 
maar ook uit verantwoord, 
duurzaam oogpunt. Om- 
verpakkin gen kunnen het 

product een tweede  leven geven als ze gelijk 
klaar zijn om te gebruiken voor de retour-
zending of als geschenkverpakking. Ook 
hier speelt de  unpacking experience een  
belangrijke rol. Het product moet goed 
 afgeleverd worden, maar ook goed ge- 
retourneerd kunnen worden. De verpak-
king moet bij voorkeur door de brievenbus 
kunnen. 

• DICK BAIS •

D. Bais is directeur bij adviesbureau GetPact
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