
 

 
 

 חברי המכון היקרים,
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 פיתוח של סמן ,תום חיים' לצרכי מחזור אריזות

 

 

 

( הבריטית, המתמחה בחלקי פלסטיק טכניים להרכבה ומחזור פיתחה טכנולוגיה Luxusחברת לוקסוס )

חלקיהם הצבועים )צבעוני או שחור( יכולים להיות מזוהים סיטואציה ובה היכולה לסייע ליצרנים לקבוע 

 משלוחם לאשפה.השמדתם וכאשר הם ממוחזרים, וככאלו, להמנע מסיכון 

לניהול שלב תום החיים של המוצר  closed loop and open loop)ור )חברת לוקסוס מתמחה בשירותי מחז

 )לאחר שהמוצר סיים את תפקידו אצל הצרכן והושלך לפח(.

כאשר  –שירות אנליזת הפולימר הצבעוני המהירה מעריכה עד כמה מתאים מוצר הפלסטיק בתום חייו 

ריזה שיוצרה על ידיהם יכולה להיות לתהליך זה, יצרנים יכולים לבדוק האם הא הוא מושלך לפח. הודות

 NIR  (near-infrared (NIR) sorting.)מזוהה על ידי גלאי 

המשמעות היא שבעלי מותג, סיטונאים וספקי אריזה יהיו מסוגלים לזהות חלקי יצור פלסטיים שיוצרו על 

ושיטות של מיפוי אופטי שיהיו ניתנים לזיהוי באמצעים  –ידם )החל מאריזות יוגורט ועד לפודים של קפה( 

 לחברות המספקות שירותי מחזור.

חוסר היכולת של חברות המספקות שירותי מחזור לזהות חלקי פלסטיק שחורים או צבעוניים היא הסיבה 

מליון טון של פלסטיק לא ניתן למחזור בכל שנה ומושלך כמות שהוא לאשפה. הסיבה שעומדת  3.5לכך ש

פלסטיק האמורים מכילים פחם שחור ופיגמנטים אחרים הקולטים קרינת מאחורי תופעה זו היא שסוגי ה

ובכך לחלקים לא מזוהים על  –אינפרא אדומה. תופעה זו הופכת אותם למחזירי אור באופן חלקי בלבד 

 ידי גששים )סנסורים(.

יש  המערכת של לוקסוס מסייעת להעריך את מידת הזיהוי של כל אריזת פלסטיק צבעונית, וכמו כן, אם

בכך צורך, מציעה חלופה תואמת צבע מזוהה. המנוע מאחורי השירות הזה הוא מכשיר ספקטופוטומטר 

((spectrophotometer  שיכול לקרוא החזר סולארי בספקטרוםNIR המכשיר יכול למדוד מידות החזר של .

 . NIRצבענים על מנת לוודא שפולימרים מסוימים אינם משבשים את פעולות המיון  באמצעות 

 

 

 

השירות של חברת לוקסוס יכול לתרום 

להפחתת השלכת אשפת הפלסטיקה הצבעונית 

 והשחורה, ללא יכולת מחזור 

http://www.luxus.co.uk/


 

 
 

Non Stick-Non Diet!?!? 

חוקרים באוניברסיטת הארווראד גילו שחלק מהכימיקלים שעושים בהם שימוש באריזות מזון, 
( ושטיחים דוחי כתמים נוטים להפריע ליכולותו של הגוף non stickסירים ומחבתות ללא הדבקה )

 .לשרוף קלוריות ובכך מעלים את רמות השמנת היתר

 

חלק ממסקנות לאור מחקר שבחן את ההשפעה הפוטנציאלית של מצעי פרפלוראקיל  נתונים אלו הם

((perfluoroalkyl substances (PFASs)  שהם רכיבים ידועים כבר היום כמגבירים את הסיכון לחלות

 במחלות כגון סרטן, כולסטרול גבוה וכאלה שקשורות במערכ החיסון.

באירופה הם  PFASפה לסוגים מסוימים של כימיקלים מסוג על פי רשות הבטיחות במזון האירופאית, חשי

של כמיקלים המוערכים כבטוחים לצריכה במהלך אורך חיים של אדם הרבה מתחת לכמות הממוצעת 

 .TDI( tolerable daily intake)ערך זה נקרא צריכה יומית נסבלת  –ממוצע 

מהשמנת יתר או בעלי משקל עודף לאורך אנשים המוגדרים כסובלים  621החוקרים עקבו אחר חייהם של 

חודשים לאחר תום הדיאטה.  18חודשים. המחקר גם עקב אחר נסיינים אלו במהלך  6דיאטה שארכה 
הנסיינים היו כולם חלק מניסוי קליני שרץ במשך עשור שנים ובמסגרתו נבחנו שיטות דיאטה שונות 

חודשים אולם העלו משקל  6ק"ג במהלך  6.4 התוצאות הראו שמשתתפי הניסוי איבדו בממוצע ויעילותן.

  החודשים שלאחר מכן. 18-שהיווה כמעט מחצית מהמשקל שהם איבדו ב

למרות זאת, ד"ר קווין סאן, תזונאי מומחה בגורמי סיכון המועדדים סכרת השמנת יתר ומחלות לבביות 

כל הנסיינים היו בעלי  וחוקר ראשי של המחקר האמור, מצא שאלו שהעלו את המשקל הגדול ביותר מבין

בדמם. ממצאים אלו היו מודגשים אף יותר אצל נשים שהשתתפו  PFASרכיבי הרמות הגבוהות ביותר של 

 בניסוי זה.ש

מצא גם הוא שנשים עם רמות גבוהות Plos Medicine" דוח הקשור לממצאי המחקר ופורסם בירחון "

ק"ג יותר מאשר נשים שנמצאו בדמן רמות נמוכות של רכיב זה. מדענים טוענים  2, השמינו PFASשל 

כבעלות  הוכחו ,PFASשגורם זה קשור לקושי בשריפה של קלוריות, כאשר נשים עם רמות גבוהות של 

ד"ר סאן דיווח לגארדיאן:"כמיקלים אלו עלולים לזרז את העליה במשקל לאחר   מטאבוליזם נמוך יותר.

אבל אנו צריכים לעשות את המאמצים להמנע מחשיפה , PFAS דיאטה. מאד קשה למנוע חשיפה ל

 לחומרים אלו כמה שיותר. מדובר בגורם מחולל סיכון משמעותי שיש לתת עליו את הדעת."

חששות לגבי ההשפעות השליליות של רכיבים אלו גברו בתקופה האחרונה לאור מאמר שפורסם על ידי 

Silent Spring Institute  קבע שכימקלים אלו מצויים בשימוש באריזות של מזון מהיר ועשוי להיות להם

קשר למחלקות סרטן )כליות ואשכים(, רמות עולות של כולסטרול, פריון נמוך, בעיות בלוטת התריס 

 ושינויים בתפקוד הורמונלי.



 

 
 

ריאל קולג' לונדון, שהתמחותו למרות שהנתונים הנחקרים מעידים על כיוון זה, פרופ' אלן בוביס מאיפ

על  PFASבטוקסקולוגיה, אמר שבשלב זה עדיין מוקדם מדי לקבוע את ההשפעה האמיתית של רכיבי 

השמנת יתר. ובציוט מדויק מפיו: "כפי שמעידים החוקרים, יש סיכוי שחלק מהממצאים שאותרו במחקר 

ומר המדובר. הממצאים הם בסיס טוב הם תוצאה של מקריות ואינם תוצאה ישירה שניתן לקשור אותה לח

 .לתזונה המעודדת ירידה משקל" PFASלהמשך המחקר בנושא הקשר שבין 

 

-פיתחה בקבוק מפלסטיק ממוחזר ב הבלגית Ecoverחברת 

100% . 

 

 

 

 

הבלגית, המתמחה בפיתוח מוצרי נקיון השיקה לאחרונה בקבוק פלסטיק הממוחזר  Ecoverחברת 

 post-consumer recycled plastic 100%)) 100%מפלסטיק משומש ב

 ווק והפצת מוצרי נקיון אקולוגייםהחברה, הפעילה בשווקי אירופה וארה"ב, מתמחה ביצור שי

החומר ממנו עשוי הבקבוק אותו מיצרת החברה הינו ממוחזר באופן מלא ועוצב מחדש לרגל האירוע. 
מזה של  70%-( מופחתת בכcarbon foot printשמקורו אירופאי. טביעת הפחמן שלו  ) PETהבקבוק הוא 

 קודמו, בקבוק הפלסטיק הלא ממוחזר.

, הסביר שבבריף הפרויקט התבקשה מחלקתו ליצור מוצר שיהיה Ecoverריאן מקסורלי, מעצב בחברת 

בר קיימא ונעים לעין בכפיפה אחת. התוצאה היא בקבוק המותאם לאחיזה ביד ומתכתב עם העיצוב הקודם 

שהוא מותג שחרט על דגלו כבוד , Ecover. "דרך העיצוב ביקשנו ללכוד את רוח מותג של המוצר

ניתן  100% -למסורת תוך כדי שימוש בחדשנות כמנוף לצמיחה. יצרנו בקבוק שהוא יותר ידידותי לסביבה  
ש נעים לעין ופרקטי לשימו –מבחינה עיצובית  –אבל במקביל  –למחזור ועשוי בעצמו מפלסטיק ממוחזר 

 כל זאת על מנת להוכיח שאסטיקה איננה אילוץ לתעשיה המבקשת לעשות שימוש בחומרים ממוחזרים." –



 

 
 

יכולנו  PETשבו אין שימוש בצבעים. באמצעות השימוש ב PET"הבקבוק השקוף עושה שימוש במתכון 
על מנת להשאיר את נפחיות סלי המחזור נמוכה  -של הבקבוק שחשובות למחזור   לשפר את יכולות הכיווץ

ככל האפשר. במקביל, עיצבנו מחדש את פיית הבקבוק שמאפשרת לבקבוק לעמוד הפוך )על הפייה 

 עצמה הכוונה(."

הבקבוק עצמו שקוף וכך מאפשר מחזורו באופן פשוט, ועושה שימוש בפיה שעוצבה מחדש ועושה שימוש 

בכל שנה.  PETטונות של  14חות חומר. לפי נתוני החברה, עיצובו מחדש של הבקבוק יחסוך לחברה בפ

 הבקבוק עצמו מיוצר בשוויץ וממולא במפעל החברה בבלגיה. 

 

 סברה במתיחת פנים 

כאשר המותג שלך שולט באופן דומיננטי בקטגורית סלטי החומוס, האם מותג צריך לעצב מחדש האם גם  
 אריזותיו מדי פעם?את 

 סברה סוברת שבהחלט כן.

"אנחנו מכירים ומבינים את כוחה של האריזה ואת הזיהוי הרב שיש בינה ובין המוצר בעיני צרכנים" אמר 

מנהל השיווק של החברה, יוג'יניו פרייר. "מצד שני, האריזה שלנו היא חזקה ודומיננטית, היא נמצאת בשוק 
 כבר זמן רב ללא כל שינוי, ראינו לנכון לעדכנה." 

 



 

 
 

 

לביצוע משימת העיצוב מחדש. צוות השיווק לא רצה עיצוב מחדש  Beardwood&Coלחברת סברה פנתה  

שמנער מעליו את כל מה שהמותג החזק הזה מיצג לצרכנים, אלא ההגדרה בבריף היתה לבצע כמה 

שיסייעו לסברה כמותג, להיות יותר אפקטיביים במסרים השיווקים שלו  שינויים משמעותיים וברורים

 לצרכניו.

שמש הסברה נעלמה מהלוגו, ובמקומה הגיח זרע החומוס. הלוגו עצמו עוצב מחדש והפך להיות אנכי. 

אותם מכירים הצרכנים היטב ומזהים אותם  –בנוסף הוספו כל אותם חומרי גלם העשויים מגידולי השדה 

 עם המותג הצומח. 

את המותג שמלה שמתכתבת עם "עבורי, האריזה היא כמו שמלה" אומר יוג'יניו."אתה מעונין להלביש 

על מנת שתחשב ותזוהה כמותג עדכני ועקבי עם המסרים השיווקים  – 80-או ה 70הזמנים. לא כזו משנות ה

 שלך בקטגוריה".

 "אריזה מעודכנת מבהירה לצרכנים שאכפת לך." הוא מוסיף.

ל משרד העיצוב "סברה שינתה את האופן שבו אמריקאים אוכלים" אומרת ג'וליה בירדווד, הבעלים ש

שניהל את הפרויקט. "העיצוב הרענן משמר את תמצית נראות המותג, בעוד מספר את הסיפור האמיתי 



 

 
 

רכיבים טריים, טעמים נועזים ומודגשים ומזון המפורסם ביכולתו לטפח  –של רכיביו בצורה יותר משכנעת 

 קשרים אנושיים.

לחשוף ולתקשר את המיטב ביסודות ין."הוא מסייע "עיצוב מוצלח אינו משנה את המותג עצמו", ציין יוג'

 המותג. זה תהליך מתמיד של שיפור".

 

 

 

 

 מאיות השניה הקריטיות לתפוס את  עין הצרכן 3

 

 

 

 

 

שניות לפני  7במפגש של אנשים או עסקים, לרושם הראשוני יש משמעות רבה. במיוחד כאשר יש לך רק 
 –מנת ליצור רושם חיובי על הצרכן. במהירות הברק קבלת ההחלטה הגורלית. זהו הזמן שיש למותג על 

כיצד אם כן ניתן ליצור מוצר שגם תופס את העין ואת תשומת הלב של הצרכן על מנת שיצור תעדוף 
 רכישה על פני מותגים ומוצרים אחרים?



 

 
 

 התשובה היא ככל הנראה שימוש מושכל בצילום מוצלח. ואלו הן הסיבות המרכזיות לכך:

 עבור הצרכן סיפור אותנטי בהבזק השניהצילום מפיק  .א

כאשר הצרכן מבצע קניה, הוא בדרכ מחפש מוצר שהוא יותר מאשר מוצר פיזי. מה שגורם לחיבתו היתרה 

למוצר הספציפי היא הזדהותו עם האמת המוצרית, בדומה לקשר אנושי. אנחנו מתחברים עם אנשים 
 קרובים אלינו. לצילום יש הכח לעשות זאת.

 
Woolworths Farmer’s   היא דוגמא מצוינת לכך. על מוצריה פניהם של עובדיה שיוצרים תחושה אותנטית

במוצריה המיוצרים במחלבה. באופן זה, כאשר הקונה מרים שקית של תפוחי אדמה או גזר, הם עושים 

ר הם  מקיימים אינטראקציה עם הפנים של האדם על האריזה. ויות –יותר מאשר את הפעולה הפשוטה 
חשוב, הם מתקשרים רגשית עם האפשרות שלהם לסייע לאותה מחלבה וחקלאי. לצילום יש את 

 האפשרות ליצור את אותו חיבור רגשי על האריזה.

 
 



 

 
 

 צילום כגורם משיכה  .ב

דמיינו את עצמכם עומדים באמצע מעבר בסופרמרקט השכונתי שלכם, מנסים להחליט באיזו אריזה 

המוצעות לכם במקרר על מנת לקיים ארוחת ערב קלילה. על אריזה אחת אתם לבחור מבין שלל האריזות 

 –מזהים תמונה מפתה ומוצלחת המשלבת צבעוניות מותאמת, קישוט של ירק ואדים שעולים מהתבשיל 

בעוד מולה אתם מזהים אריזה שעליה יש כיתוב פשוט "ארוחה קלה לאדם אחד" ללא כל צילום או תיאור 

 מילולי מפתה.

 רור על מה תלכו לא?די ב

צילום מסוגל למנף ולשדרג משהו פשוט ויומיומי ולהפוך אותו למהמם. הוא יכול להפוך מוצרי מזון למזילי 

. זה נכון, על אחת כמה וכמה, באריזות מזון. בדוגמאות שניתן לראות כאן, שפים רבים עושים ריר ומפתים

אריזותיהם.  במקרים הללו הצילום מוסיף  שימוש בצלמים הטובים ביותר בתחומם על מנת לשדרג את

 כנות, יושרה ואותו מגע אישי לחווית הקניה.

 

 צילום יכול להיות גם פרסונלי   .ג

שיתפה פעולה עם הצלם עטור הפרסים אנדי סטאוורט וחברת  HPהאחרונה,  packprint 2017בתערוכת 

במהלך שבו פונקו נרשמים מוקדמים לאירוע באמצעות מיתוג אישי  Schawk –מיתוג האריזות העולמית 

של בקבוקי יין על שמם. מארגני ההרשמה ביקשו מהצלם לצלם את יצירות הגרפיטי המפורסמות של 

 , שנים מאמני הגרפיטי המפורסמים של העיר.Pzor and Jetzoרחובות מלבורן שבוצעו על ידי 

בקבוקי יין יחודיים המעוצבים באופן שונה  5000הצוות יצר  HPל בעזרת השימוש בטכנולוגית הפסיפס ש

ומיצגים חלק ספציפי מהפסיפס שצולם. הרעיון שימש לתזכר את השימוש מלא ההשראה והמשבש 

(disruptiveשניתן לעשות בעזרת עיצוב וצילום, וכיצד, כאשר שני אלמנטים אלו באים לידי ביטוי משותף ) 

שר לקהלים שונים לחשוב מחדש על פניה של האריזה והמוצר שלה. התוצאה יש להם את היכולת לאפ –

 הרשמה מוקדמת לאירוע. 20%היתה 
 

  

  



 

 
 

   Gourmadeחברת   –מיתוג מרענן ומחודש בעולמות המקרר הקפוא 
 
 
 
 

 

 

הממוצבים כמוצרי פרימיום   עיצבה את סדרת מוצרי קטגוריית הקפואים  Robot Food   חברת המיתוג

 . Gourmadeתחת המותג 

הם מוצרי פרימיום בקטגוריית קינוחים  Gourmadeכמביא בשורה חדשה לקטגוריה, טווח מוצרי חברת 

 . Robot Foodעם זהות תאגידית חדשה ומיצוב צבעוני ורענן מבית  –ומנות צד 

Gourmade  'מותג ארוחות מוכנות שלוקח את הקטגוריה  –הוא מותג חדש בקטגוריית ,מוקפא מטרי

. בעלי המותג, זיהו צורך למזון מוקפא באיכות יוצאת דופן ומגוון רחב יותר, אשר 21-אל עבר המאה ה
חברת קייטרינג קטנה הם פנו לחברת  מציע ארוחות משביעות ללא נקיפות מצפון. לאחר רכישת

Robot Food  שבסיסה בלידס אנגליה ומעניקה שירותי מיתוג אסטרטגיים לחברות, על מנת ליצור

 מותג חדש בקטגוריה.

http://www.robot-food.com/work/
http://www.robot-food.com/work/
http://www.robot-food.com/work/


 

 
 

 

קטגוריה הקפוא ידועה וממוצבת נמוך מזה עשרות בשנים. יש דרישה מצד הצרכנים אולם אין מענה מצד 
שבהם המוצרים רובם דומים  –המותגים הקיימים. המציאות חסרת ההשראה של מעברי הקפואים ברשתות 

מפקט מרשים גילמו הזדמנות זהב עבור המותג כדי ליצור אי -לא מושכות  אחד לשני, האריזות דחוסות ו
 ולהוציא את הבינוניות מחוץ לקופסא.

ברור לכולם שעיקר היתרון של מוצרים קפואים הוא נוחות השימוש, בהם הם מבלים פחות זמן בבישול 

, Gourmadeארוך או מסובך במטבח ובמקומו הם מפשירים את המזון באופן מהיר. זה היה הבסיס למיתוג 

חות' ועיצבו יחד עם זה זהות מותג עליזה וצבעונית המשולבת שפיתחו את הסלוגן ,חיה יותר, בשל פ
 בחמימות, אישיות ואפיל של 'עשוי בבית'.

 



 

 
 

 

 

 

אריזות בצבעים בהירים הזועקים בצורה ברורה יחד עם מסרים שיווקיים המתקשרים את איכות הרכיבים 

תעבד בשעות של כל זאת על מנת לאפשר לצרכנים להנות מהחיים במקום להש –המצויים במוצרים 
 הכנת מזון במטבח.



 

 
 

שדימה כתב יד של צרכן ששרבט על האריזה  -כחלק מארכיטקטורת המותג עוצב גם פונט כתב יד חדש  
את כתב ידו לאחר בישולו. מדבקות שציינו ,מוקפא מטרי' על כל אריזה פוזרו באופן רנדומלי על האריזה 

 ליצירת רושם אותנטי.

נתגלים צילומים איכותייים ומפתים של המוצר ביחד עם הצעות  –יחתה האריזה יחודית בכך שבעת פת
 הגשה אישיות. התוצאה היא מוצר פרימיומי שמנשב רוח רעננה בעולמות מסורתיים. 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 כשפסטה פוגשת אמנות 

 .Macareuxמחברת  -סדרת אריזות לפסטה עם ערכים תזונתיים גבוהים  

בעדינות ובאלגנטיות שבו, יחד עם צבעוניות שמחה המביאה לידי  –המוצר העיצוב הדגיש את צורניות 
 ביטוח את מגוון המוצרים המוצעים לצרכן.

 

 

 
עיצוב  –צורניות הפסטה הודגשה באריזה באמצעות שימוש בסימבולים שחורים על רקע צבעוני מתחלף 

 שמבדל את המוצרים מהמתחרים בקטגוריה. 



 

 
 

 

  

  



 

 
 

 קרטונים כדרך למינוף מכירות משמעותימיתוג יצירתי של 

 

 

 

 

Smurfit Kappa  היא חברת המתמחה בפתרונות מבוססי ניר וקרטון ולאחרונה השיקה מגוון של מיכלי

 .50%-פירות ברי קיימא שסייעו לטענתה להקפיץ את מכירות הקטגוריה ב

וספק של פירות טריים שפגשו  Smurfit Kappaמיכלי הקרטון הם תוצר של פרויקט יעוץ בין מעצבי חברת  
בפולין שביקש מהחברה חלופה אטרקטיבית לארגזי וסלסלות העץ המסורתיים שבהם עושים שימוש כבר 

 מאות בשנים בקטגוריה זו.

חברת הקרטונים האירופאית מסרה שמיכלי אריזה אלו עוצבו מתוך מטרה להעניק ליצרן ולמשווק יעילות 

 לעומת המצב הקיים. 70%של שטח האחסון ב לוגיסטית מירבית באמצעות הפחתה

 במכירות הקטגוריה. 50%לטענת החברה, העיצוב מחדש של ארגזי השינוע הוביל לקפיצה משמעותית של 

  



 

 
 

 

קוקה קולה מפציעה בחדשנות באמצעות שימוש ביוד המגיב 

 לטמפרטורה

 

 

 

פונים יותר ויותר לאריזה על מנת תשומת ליבו ונאמנותו של הצרכן, מותגים ככל שמתגברת התחרות על 

 ליצור בידול על מדפי הקמעונאות על מנת לחזק את הקשר והנאמנות בין הצרכן למותג.

על מנת ליצור חוויה אינטאקטיבית לפני בזמן ולאחר צריכת המשקה, קוקה קולה פיתחה ושיווקה פחיות 

ה שעשו שימוש בדיו רגיש )קולה, פאנטה וספרייט( בליטואניה לאטביה ואסטוני ZEROשל מותג 

 לטמפרטורה.

Crown התוצאה היא פרי שיתוף פעולה בין החברות                                                                           

Inc. Technologies Chromatic and    East Middle & Europe Bevcan הדיו הנגלה מאפשר .

לגרפיקה להשתנות ולגלות גרפיקה )דמויות או מסרים( במהלך צריכת המוצר. שני סוגי דיו המגיבים לחום 

טכנולוגיה  מופיעים כאשר הפחית היא קרה, אולם כאשר המוצר הקר מתרוקן מהשתיה בו, דיו אחד נעלם.

דמות מקורית )כשהפחית בטמפרטורת החדר( דמות קרה )כשהפחית  –דמויות  3זו מאפשר הופעתן של 

 דרך מצוינת  להחביא מסרים שיווקים. –מקוררת( ודמות שלישית )כשהפחית לאחר שימוש( 

רכניו אחד לכל מותג על מנת לקשר בין המותג לבין צ –מסרים ספציפים  4-קוקה קולה עשתה שימוש ב

בצורה כיפית ויחודית. הפחיות קושטו להכיל איש או חיה מצוירת,אשר מתוכה יוצאת בועת טקסט כמו 

מתחת לדמות ניתן  QRבסרט מצויר. הטקסט מציע לצרכן להחזיק את הפחית כאשר היא מקורר. בעזרת 

 להגיע לתוכן וידאו יעודי שמעביר תנועה לאתר הספיצפי של המותג.

http://www.crowncork.com/
http://www.crowncork.com/
http://www.ctiinks.com/

