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N
ie sposób przecenić znaczenia 
wyglądu towaru na półkach skle-
powych – znaczna część decyzji 
zakupowych jest bowiem podej-

mowana w ich pobliżu. Średni czas 
wizyty w supermarkecie wynosi tylko 
20 minut, dlatego tak ważne jest, aby 
produkt dobrze się prezentował. 

Z badań nad podświadomymi zacho-
waniami konsumentów prowadzonych 
przez doktora Gordy’ego Pleyersa, 
właściciela instytutu naukowego Mind 
Insights oraz profesora z dziedziny neu-
romarketingu na Katolickim Uniwersyte-
cie w Lowanium, wynika, że opakowanie 
może niezwykle skutecznie wyróżniać 
produkt. Może ono bowiem wzbudzać 
pozytywne emocje i przekazywać kon-
sumentom strategiczne wartości.  

Atrakcyjny wygląd na półce, wynikający 
m.in. z dobrej widoczności, ma ogromną 
wartość dla producentów rywalizujących 
na zatłoczonym rynku. Szczególnie waż-
ną rolę odgrywa kolor, ponieważ ma on 
szczególny wpływ na wzbudzenie emocji 
u klientów. Kolory srebrny i „metalowy” 
są tego doskonałym przykładem, są 
bowiem bezkonkurencyjne, jeśli chodzi 
o wyróżnienie produktu na sklepowej 
półce czy wystawie. Etykiety w takich 
kolorach wywołują skojarzenia z wyso-
ką jakością i wzbudzają oczekiwanie 
luksusu, a sam produkt opatrzony taką 
etykietą podświadomie klasyfikowany 
jest w klasie premium. Potwierdzają to 
wyniki naukowych badań, m.in. opubli-
kowany na portalu Packaging Digest* 
raport z badania neurobiologicznego 
wykonanego na zlecenie producenta 
materiałów wierzchnich – AR Metallizing. 
Badanie to dowiodło, że spoglądanie na 
metaliczne etykiety powoduje pobudze-
nie aktywności mózgu, a umieszczenie 

zdjęcia i logo marki na powierzchniach 
metalicznych jest szczególnie skuteczne. 

Avery Dennison oferuje szeroki wybór 
różnorodnych produktów umożliwiają-
cych uzyskanie metalicznego efektu 
na opakowaniu, m.in. „lustrzane” folie 
klasy premium czy metalizowany papier 
z matowym wykończeniem. Niezwykle 
jasne i błyszczące folie polipropyleno-
we nadają atrakcyjny wygląd sztywnym 
opakowaniom i butelkom. Ich szybkie 
dozowanie możliwe jest dzięki tech-
nologiom TrueCut dla papierów oraz 
ClearCut dla folii. Folie laminowane 
pozwalają uzyskać oczekiwane efekty 
w zakresie wytłaczania, zaś ważna rola 
materiałów papierowych znajduje swoje 
odzwierciedlenie w jasnym, złotym pa-
pierze metalicznym.

Aby uzyskać więcej informacji, należy 
odwiedzić stronę internetową label.
averydennison.eu lub pobrać opis pro-

duktu z asortymentu Self-Adhesive 
Silver Solutions poprzez zeskanowanie 
zamieszczonego poniżej kodu QR. 
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* Źródło: https://www.packagingdigest.com/labels/
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