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W dniach 27–28 września br. 
na stoisku warsztatowym 
„Świata DRUKU” na tar-

gach Taropak odbyły się warsztaty 
„Innowacyjne opakowania” organi-
zowane w ramach Akademii Wiedzy 
przez firmę Polski Drukarz – wydawcę 
„Świata DRUKU”, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie i partnerów – firmy: 
Esko, Etykiety.pl Etigraf, KDS, NSD 
Design Poland i NSD International 
Poland oraz Scorpio. 

Program imprezy był powtórzony 
w ciągu dwóch dni targowych.

Pierwszego dnia warsztaty otwo-
rzyli przedstawiciele firmy KDS: To-
masz Dąbrowski, prezes zarządu, 
oraz Martyna Kowalska, koordy-
nator ds. marketingu, prezentacją 
„Etykieta twojego biznesu – nowa-
torskie rozwiązania w druku ety-
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O innowacyjnych opakowaniach 
i etykietach ze „Światem DRUKU” 

kiet”, zaś drugiego dnia temat ten 
przedstawiły Martyna Kowalska wraz 
z Anną Płoszaj, dyrektorem handlo-
wym. Firma KDS produkuje m.in. 
bilety, taśmy termotransferowe, 
etykiety różnego typu, m.in. peel-off 
– foliowe etykiety samoprzylepne 
składające się z dwóch (duplex) lub 
trzech (triplex) warstw, booklety – 
wielostronicowe etykiety samoprzy-
lepne, złożone, laminowane od góry. 
Prelegenci opowiedzieli o trendach 
w poligrafii (niskie nakłady, druk in-
formacji zmiennych, krótkie terminy 
realizacji, konieczność realizowania 
partii próbnych, personalizacja, brak 
kosztów przygotowalni). Zwrócili też 
uwagę, że w przypadku druku tra-
dycyjnego ścieżka od pomysłu do 
wydruku (projekt, stworzenie ma-
tryc, wybór wykrojnika, dobór farb, 

druk, konfekcjonowanie) jest dłuższa  
niż w przypadku druku cyfrowego 
(projekt, wydruk, konfekcjonowa-
nie). Prezentacja była wzbogacona 
licznymi przykładami różnorodnych 
etykiet.

Kolejną prelegentką była Magda-
lena Michalak, dyrektor zarządza-
jący firm NSD Design Poland i NSD 
International Poland, która skupiła 
się na sposobach podniesienia efek-
tywności konsumenckiej. Jak mówiła, 
ostatnio ciężar promocji konsumenc-
kich przerzucany jest na sieci, co 
jest wygodne, ale aktywną komuni-
kację zawiera wtedy tak naprawdę 
tylko sklepowa półka lub gazetka. 
Najczęstszymi błędami popełnia-
nymi podczas organizacji promocji 
konsumenckiej są: mało atrakcyjne 
nagrody dla konsumentów; złe zarzą-
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dzanie czasem – logistyka zostawia-
na na ostatnią chwilę; oszczędzanie 
na reklamie; brak wystarczających 
informacji dla konsumenta; robienie 
promocji „na szybko”. Wszystkim, 
którzy chcieliby zorganizować pro-

mocję konsumencką, prelegent-
ka radziła, aby najpierw sprawdzili, 
czym zajmują się ich konsumenci, 
jakie mają zainteresowania, a także 
aby zadbali o dobre wyeksponowa-
nie w sklepach informacji na temat 

Od lewej: Agnieszka Rudnicka i Iwona Studzińska, Etykiety.pl Etigraf

promocji i oznakowanie produktów 
wyjątkową etykietą. 

Następnie prezentację pt. „Zmiana 
wizerunku poprzez etykietę – analiza 
przypadków w oparciu o doświad-
czenie drukarni etykiet” przedsta-
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wiły Iwona Studzińska, dyrektor 
handlowy, i Agnieszka Rudnicka, 
specjalista ds. marketingu, z firmy 
Etykiety.pl Etigraf. Na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku trudno się 
wyróżnić i zdobyć uwagę konsu-
menta. Etykieta może mieć decy-
dującą rolę – ponad 70% decyzji 
podejmowanych jest przy półce. 
Jak mówiły prelegentki, etykiety to 
niedoceniony „niemy sprzedawca”. 
Elementy graficzne: wizualne, werbal-
ne mają strategiczne znaczenie dla 
rozpoznawalności marki i nastawienia 
wobec niej konsumentów, a co za 
tym idzie – wpływają na jej wybór. 
Ponadto coraz większego znaczenia 
nabierają jakość i dodana wartość, 
jaką oferuje marka produktu lub 
usługi, a etykieta jest bezpośrednim 
wyrazem tej wartości. 

Jako kolejny wystąpił Tomasz 
Stańczyk, prezes zarządu firmy 
Scorpio, z prelekcją pt. „Innowacyj-
ne wyzwania w sektorze opakowań 
z Hybrid Software”. Wymienił on 
trendy w przygotowalni opakowanio-
wej (m.in. współpracę i akceptację 
przez internet, popularność etykiet 
typu shrink sleeve, wizualizacje 3D, 
zmienne dane i przygotowanie prac 
według danych z zewnętrznych źró-
deł, zaawansowane technologie 
rastrowania, zarządzanie cyklem 
zlecenia, proces oparty na standar-
dowym PDF-ie). Jak mówił, etykiety 
shrink sleeve można dopasować do 
różnorodnych kształtów i rozmiarów 

opakowań i stanowią jeden z najbar-
dziej rozwijających się segmentów, 
wiążą się jednak również z wieloma 
wyzwaniami na etapie projektowania 
(np. kształt opakowania wpływa na 
projekt, obszary dużego obkurczenia 
wymagają transformacji grafiki, nale-
ży przewidzieć miejsce łączenia i per-
foracji). Prelegent przedstawił także 
możliwości oprogramowania Hybrid 
Software, na które składa się m.in. 
Cloudflow – platforma workflow; oraz 
PackZ – profesjonalny edytor PDF.  

Ostatnim prelegentem był Łukasz 
Szymański, kierownik sprzedaży 
Esko, z Digiprint PL. Mówił on o cer-
tyfikowanym workflow w prepressie 
opartym na automatyce i standary-
zacji procesu – ArtPro +, Automation 
Engine 16. Wyjaśnił on, na czym 
polega praca studia DTP i jak jest 
postrzegana z perspektywy szefa 
i pracowników, a także że powinna 
podlegać standaryzacji i automaty-
zacji. Do standaryzacji zaliczył takie 
kroki, jak: zebranie i standaryzacja 
danych wejściowych – project brief; 
normalizacja plików, przygotowanie 
plików do akceptacji merytorycznej; 
proces repro pod zadaną technolo-
gię druku – akceptacja kolorystycz-
na; montaż, eksport do produkcji; 
informacja z drukarni, rozliczenie 
procesu, archiwizacja projektu, a na-
stępnie szczegółowo je omówił.

Dodatkową atrakcję stanowiła to-
warzysząca warsztatom wystawa, 

na której zostały pokazane ciekawe 
kreacje opakowaniowe, efektowne 
uszlachetnienia i innowacyjne ety-
kiety przygotowane przez partnerów 
warsztatów i firmę Multifol. Ekspozy-
cja stanowiła uzupełnienie warszta-
tów, podczas których goście targowi 
mogli posłuchać o biznesowym po-
tencjale etykiety i najnowszych me-
todach jej produkcji, o opakowaniu 
jako narzędziu służącym do promo-
cji konsumenckiej i o innowacjach 
usprawniających prace w drukarniach 
opakowaniowych i etykietowych.
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