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INNOVATION AHEAD





#1   FOOD WASTE







ההולכתהתובנהאתמחזקיםיותרומצפוניתמבוקרתלצריכההקוראותמובילותמגמות
הפסולתבהפחתתמובילכגורםהאריזהשלהמכריעלמיקומהצרכניםאצלומתגבשת
העולמית

עםמידכ"בדרמשליכיםאותו,למוצרשיוריכחלקנתפסההאריזההאחרונותהשניםעד
מענהיתנוצורכיםשהםהמוצריםשאריזותומבקשיםמביניםצרכניםכיום.השימוש
:היבטיםלכמההתיחסותבאמצעותלמוצריותרהוליסטי

המזוןטריותהארכת-

biodegradable))למחזורהניתניםאו/וממוחזריםבחומריםשימוש- thermoplastics

המזוןרכיביעלשמירה-

בטוחשינועעלשמירה-

FOOD WASTE





sainsbury-חכמות המשנות צבען מדבקות 

temperature-indicator (TTI) label

.שלהןPLסיינסבורי השיקו מדבקות חכמות על אריזות ה

צרכנים נוטים לשכח מתי את פתחו את אריזת הנקניק  

מליון חתיכות  1.9, נתונים מעידים על כל שברחבי בריטניה

32נתון המקביל ל –נקניק מושלכות מדי יום בשל עובדה זו 

)!!!(מליון פאונד בשנה 170-טון של נקניק ו

המדבקה משנה את צבעה מצהוב לסגול ככל שהאריזה  

.  פתוחה זמן רב יותר

מעלות  5אריזה פתוחה נשמרת היטב בטמפרטורה מתחת ל

המדבקה רגישה לטמפרטורה ומשנה את צבעה  –צלזיוס 

בצורה איטית יותר במקררים קרים

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=k0kpOoe-42g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=k0kpOoe-42g
https://www.insigniatechnologies.com/home.php?video=1
https://www.insigniatechnologies.com/home.php?video=1


Juicero



Biodegradable Thermoplastics 
,  (בארצות הברית וקנדה)אקטיבי תרמופלסטי המיוצר ממשאבי טבע מתחדשים כגון עמילן תירס -פוליאסטר אליפטי מתכלה ביו

היה הביופלסטיק השני לפי  PLA, 2010בשנת (. בשאר העולם)או קנה סוכר , (בעיקר באסיה)יפס או עמילן 'צ, שורשי טפיוקה

רמת צריכה של ביופלסטיק בעולם



Reycled Paper or Bamboo



Packaging Food With Food

Researchers in Italy are using tomato
skins to make a lining for cans and other
containers.

The design company Ecovative makes a variety of packaging
materials using mycelium fungus.



Anti Packaging Movement 
NY Times by Aimee Lee Ballmarch March 14th 2016 @

Zero packaging/plastic/Brand Names

https://www.nytimes.com/2016/03/14/t-magazine/food/precycling-food-packaging.html?action=click&contentCollection=upshot&module=NextInCollection&region=Footer&pgtype=article&version=spotlight&rref=collection/spotlight/conversation-starters


#2   ONLINE SHOPPING



Online Shopping Effect 

האריזהחשיבותעלרשתיתברכישההעולההמגמההשפעת

מימדיתתלתרכישהחווייתדרךהמותגאתחוויםאינםהצרכנים
חוויתבהקשרהחללאתלמלאמתבקשתוהאריזהאמיתיתבחנות

הצריכה

bricksמכבלישמשוחררתאמזוןכמוחברות & mortarפועלות
הצריכהחוויתומיקסוםהאספקהשרשרתומינוףליעול

:העיקריותהמגמות

האפשרילמינימוםהאריזההפחתת
לחציםלהפעלתועמידיםדקיםבחומריםשימוש

ONLINEמשלוחאריזתעלשמדוברלעובדהספציפיתהתיחסות
פרסונליזציה–לצרכןאישיתהמתיחסעיצוב





#3   CLEAN LABEL



Less is More 

מבקשיםהצרכנים,עצומההיאאליהנחשףשהצרכןהמידעכמות
ושלווהשקטיותרקצתלעצמם

לתקשורתהמשווקובחירתאינסופיתמידעכמותעלמתחרההאריזה
ליוםמיוםוקשהמורכבתנעשיתהאריזהעלהשיווקית

צרכנים.רחביםבהיבטים–תאוצהוצוברתהולכתהצמצוםמגמת
האריזהעלמדירבמידעלהעבירשמנסיםשמותגיםכךעלמעידים

אמינותבעינםמאבדים–



Less is More – Calm & Clarity 

הצרכןמולבתקשורתיותרגדולהשקיפותלהפעילמתבקשיםמותגים
–שוניםבאמצעיםהמכירהבנקודת

השיווקיהמסרתמציתיות–keep it simple

הרכיביםמספרהפחתת

למינימום'רעים'הרכיביםהורדת

המוצרמקורחשיפת(product of origin)

הרכיביםאותנטיותעלהסתמכות

ולצאתהקוויםאתלחצותמסורתיתחוששיםמוביליםומשווקיםמותגים
יש.יותרונועזיםחצופיםלהיותנוטיםחדשיםשמותגיםבעוד,מהמסגרות

.הצרכןתפיסתמבחינתהמידתיותעלזהבעניןלהקפיד



MOO Yogurt



Dominos Pizza



Waterdrop



SOTO SAKE







#4   Eco Friendly Packaging 



FORECAST OF PLASTICS VOLUME GROWTH EXTERNALITIES AND OIL CONSUMPTION IN A 
BUSINESS-AS-USUAL SCENARIO

מחקרים מעידים על כך שבקצב היצור  
יהיה יותר  2050בשנת , התעשיתי הקיים

ביםפלסטיק מדגים 
(Ellen MacArthur Foundation)



EXAMPLES OF PROMISING ENABLING TECHNOLOGIES FOR THE NEW PLASTICS ECONOMY 
AND THEIR LEVEL OF MATURITY





המודעותאתהעלוגמבל&פרוקטור

יוצרוובויעודיקמפייןידיעלזולבעיה

Headבקבוקי & Shouldersמפלסטיק

היםחופימתוךמוחזראשר



שכלהתחייבהקולהקוקה2020עד

ממוחזרPETמיהיושלהPETהבקבוקי

צמחיםמבוססיוחומרים



עידוד צרכנים למחזור באריזה עצמה

חפש את הלוגו מחזר את הבקבוק עשה שימוש נוסף



#5   Fresh centric Millenniums 



Fresh for the Young

 הן מבחינת תדירות הרכישה והן מבחינת  –הרגלי הצריכה של הצרכנים הצעירים משתנים
עצמוהניווט בסופר 

 לצריכה פחותה של מזון מעובד משומר או קפוא ( המילניומים)המגמה של הדור הצעיר
באה לידי ביטוי בצריכה המאופיינת בביקור קצר וזריז המתמקד באזורים הפריפריליים של 

המוצגת  ( בשונה מהקפואה או היבשה)שם מוצגת הסחורה הטריה והמצוננת –הסופרים 
.עד כה במרכז החנות

 מבצעים רכישותיהם  ( 18-34גילאי )מהדור הצעיר 34%רק –הנתונים מבהירים את השינוי
מבלה ( ומעלה55גילאי )מהדור הבוגר 62%בעוד , באזור המרכזי של מרכזי הקניות

אלובאזורים 

 מזון טרי –הרשתות המובילות הבינו את השינוי והן מרעננות את מבנה החנויות בהתאם
בין המדפים ובין המעברים על מנת לתפוס את תשומת לב הדור , נכנס אל תוך החנות

הצעיר









BEFORE AFTER









NFC near-field communication

1:00 and above

https://goodbysilverstein.com/work/party-safe-bag
https://goodbysilverstein.com/work/party-safe-bag


IOT - NFC Johnnie Walker:  
anti counterfating and marketing content  

1:10and above

https://www.youtube.com/watch?v=7myP2_KLumc
https://www.youtube.com/watch?v=7myP2_KLumc


Key Trends

 Environmental innovations

 Material substitutions

 Light weighting

 Biobased plastics

 Food safety & waste

 Increased shelf life

 Innovative design

 Smart packaging

 Smaller Pack Size

 Custom structures

 Advanced printing techniques



Light Weight 



Biobased & Sustainable 



Increasing Shelf Life

A new packaging film from BrimaPack

that promises to increase shelf life for 

broccoli and cauliflower and reduce 

shrink for retailers by up to 50%

Cookfish Ltd is a Greek company which provide a new way to enjoy perfectly cooked 

fish in just minutes, using oven-safe bags that trap in moisture and natural juices in 

order to keep the fish from drying out. The raw materials are selected from sustainable 

sources with respect to the environment and then they are given to Chefs for a light 

marinade, preserving intact all the beneficial components of the fish.”



Smart Packaging



Smaller Packaging



Advanced Printing Techniques 




