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Opakowanie upominkowe 
Partner Kategorii: BOBST POLSKA Sp. z o.o. 
Osoba prowadząca projekt: Maja Wilhelmi 
Kontakt: maja.wilhelmi@bobst.com, tel. + 48 603 666 550 
Kontakt do Biura Konkursu: Ewa Urbanowicz, biuro@artofpackaging.pl, tel. + 48 668 821 011. 
 
1. CEL i ZADANIE PROJEKTOWE: 

 Opakowanie Biznes ma być opakowaniem przynajmniej w 90% wykonanym z tektury 
falistej, w tym mikrofali zgodnie z wytycznymi brandowymi, które można uzyskać 
kontaktując się zarówno z firmą Bobst Polska Sp. z o.o. w Łodzi, jak i z Biurem Konkursu 
ART OF PACKAGING w Poznaniu.  

 Opakowanie Biznes ma być opakowaniem na materiały marketingowe – różnego 
rodzaju upominki naszej firmy (pełna dowolność). Inspiracją mogą być rozwiązania do 
zapakowania różnego rodzaju produktów reklamowych: kalendarz, długopis, 
wizytownik, pendrive, power bank, kubek, notatnik, torba materiałowa, ekskluzywne 
napoje alkoholowe. Opakowanie powinno mieć elegancki charakter i stanowić 
efektowne dopełnienie oferty handlowej (szwajcarskie maszyny dla przemysłu). Dla 
celów projektowych można wybrać dowolne gadżety, należy jednak pamiętać, że 
późniejsze wykorzystanie Opakowania Biznes musi mieć charakter uniwersalny. 
Możliwe jest także wykonanie kompletu opakowań, należy jednak pamiętać, aby 
największe opakowanie zbiorcze było w stanie pomieścić wszystkie pozostałe. 

 Najważniejsze zadanie to zaproponowanie ciekawego kształtu i konstrukcji 
opakowania zbiorczego w kolorystyce zgodnej z wymaganiami firmy Bobst. Ocenie 
podlegać będzie również grafika na opakowaniu, która powinna zawierać logo firmy. 
Opakowanie Biznes, jako produkt reprezentacyjny, może zostać dodatkowo 
uszlachetnione poprzez: lakierowanie, tłoczenie, złocenie, perforacje.  

 
2. KRYTERIA OCENY: 

 pomysł, 
 funkcjonalność, 
 marketing, komunikacja, informacja, 
 design, innowacyjność, 
 wykonanie. 

 
3. ZGŁOSZENIE OBEJMUJE: 

 model/prototyp opakowania, 
 na płycie CD/DVD: 3 zdjęcia i/lub wizualizacje zapisane jako CMYK w formacie JPG 

lub PDF, w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) wraz z wypełnioną ankietą w formacie 
Word.  

 
 4. NAGRODA DLA ZWYCIĘZCY KATEGORII OPAKOWANIE BIZNES: 

 nominacja do ubiegania się o nagrodę główną Konkursu ART OF PACKAGING                       
i miano Perły wśród Opakowań, 

 dyplom zwycięzcy kategorii, 
 publikacja zwycięskiego projektu na łamach PACKAGING POLSKA, 

mailto:maja.wilhelmi@bobst.com
mailto:biuro@artofpackaging.pl


 2000 zł. 
 
5. ZAŁĄCZNIKI DO BRIEFU: 

 logotyp i wymagania projektowe.  
 
 


