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Macropak focust op design
Design en innovatie vormen een groot thema op de verpakkings-
beurs Macropak 2014. Zowel op de beursvloer als in het gelijktij-
dig gehouden inhoudelijke programma, staan het ontwerpen van 
verpakkingen en vernieuwing in verpakken in de schijnwerpers.

Macropak heeft de naam vooral een vak-
beurs van verpakkingsmachines te zijn. 
Toch kent het expositieprogramma een veel 
meer gelijkmatige verdeling. 40% van het 
aanbod is gericht op machines, lijnen en 
verpakkingsrobots en de overige 60% is 
gelijk verdeeld over de grafische verpak-
kingscomponent en het terrein van de ver-
pakkingsmaterialen, ontwerp en design. 
Ontwerp en design wordt van 30 sept-3 okt. 
extra uitgelicht, tijdens een Macropak die 
circa 300 exposanten telt.

Supermarkt op beursvloer
Op Macropak wordt in hal 2 een Design 
Center ingericht. Daar wordt een super-
markt nagebootst. Exposanten kunnen hun 
verpakkingen in de schappen leggen. Wie 
door de supermarkt loopt, komt bij de 
Meetingpoints waar designbureaus zich 
presenteren. Dit is een nieuwe groep  
exposanten op Macropak. Nieuw is ook het 
Ontwerp & Design-paviljoen. Bezoekers 
kunnen hier met onder meer design- 
software zelf aan de slag.

Walk-in seminars en deSIGN congres
Het Nederlands Verpakkingscentrum 
(NVC) organiseert lezingen over design van 
verpakkingen, materiaalkeuze en andere 
trends via walk-in seminars in het theater 
in hal 2. De eerste beursdag staat in het 
teken van innovatie. De tien finalisten van 
de Gouden Noot presenteren hun innova-
tieve verpakkingsconcept. Het NVC en de 
Jaarbeurs organiseren op 1 en 2 oktober het 
deSIGN congres. Hier komen de 7 design-
trends aan bod: milieuvriendelijk, hersluit-
baar, functioneel, minimalistisch, matte 
afwerking, intelligent en cartoon.

Machines en materialen
Tijdens Macropak zijn materialen en 
machines volop aanwezig. Verpakkings- 
experts geven aan dat de hedendaagse trend 
is dat de nadruk ligt op innovaties die direct 
tot besparingen leiden of indirect door  
‘ontzorgen’ via het op afstand monitoren  
en servicen van verpakkingslijnen. 

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Verpakkingsinnovaties
De meest innovatieve verpakking wordt op 
30 september bekroond met De Gouden 
Noot van het Nederlands Verpakkingscen-
trum (NVC). De tien finalisten zijn bekend. 
Zo is de BeeMagicTray van Dampack Inter-
national genomineerd, een MAP-verpak-
kingstray die geen gebruik meer maakt van 
vochtabsorbers maar een geperforeerde 
film heeft die boven de honingraat bodem 
wordt geplaatst. De folie laat het overtollige 
vocht door en scheidt het van het verpakte 
product. 
In de TenderPac van Ultrapack en Naber 
Plasticsoot is een vacuümreservoir meever-
pakt. Vocht en resterende gassen die door 
het product in de vacuüm- of skinverpak-
king worden afgegeven, worden door een 
automatisch vacuüm in het reservoir geleid. 
Dit verlengt de houdbaarheidstermijn.
Bij de nieuwe blikverpakking van Ardagh en 
Bonduelle is de wanddikte 43% geredu-
ceerd en is er een materiaalbesparing van 
15%.
Andere genomineerde producten zijn onder 
meer de plastic pool pallet van MEPPP 
(hygiënischer en RFID enabled) en de  
multipack krat met beweegbaar vakwerk 
van Schoeller Allibert .

Nominaties voor De Gouden Noot (v.l.n.r.): Tenderpack, het nieuwe blik van Ardagh en de BeeMagicTray. 
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