ViewPoint

TM

Periodinis atsinaujinančių medžiagų įmonės įžvalgų leidinys

Šviežios
produkcijos
pakuočių ateitis
Kova dėl augimo brandžiose rinkose

Po ramiu šviežios
produkcijos
rinkos paviršiumi
vyksta radikalūs
pokyčiai
Šviežių vaisių ir daržovių produkcijos kiekis Europoje turėtų sparčiai
augti. Vartotojai nori gyventi sveikai, rinktis tvarius produktus ir
pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau bendri pardavimų kiekiai
nuo 2010 m. daugiau ar mažiau stabilizavosi ir iki 2020 m. yra
tikimasi tik nežymaus augimo. Tiesą sakant rinkoje vyksta radikalūs
pokyčiai. Vartotojų poreikiai ir elgsena krypsta link troškimų: daugiau
egzotikos, daugiau pridėtinės vertės, daugiau skonio ir daugiau
šviežumo — tačiau tai nebūtinai reiškia didesnę apimtį.
Maisto švaistymas yra didelis iššūkis tvariai aplinkai, tačiau
pakavimo būdų inovacijos neabejotinai gali jį sumažinti. Augimo
siekiantys mažmenininkai turėtų sutelkti dėmesį į vertę, o ne į kiekį
– tam reikia gerai suprasti, kaip vartotojų troškimus galima paversti
didžiais produktais ir pakuotėmis.

Šviežios produkcijos tūrio
(svorio) suvartojimas per
pastaruosius penkerius metus
nekito ir iki 2020 m. tikėtinas
tik ribotas augimas (CAGR).
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Šviežia produkcija apima vaisius, daržoves,
ankštines kultūras ir krakmolines šaknis (1

Vartotojų troškimai
kaip vertės augimo
kelias
Pirmasis troškimas: gyventi sveikai
Dauguma iš mūsų šiandien siekia gyventi
sveikai, o mūsų žinios apie vaisių ir
daržovių teikiamą naudą yra didelės:
nesuskaičiuojama daugybė „valgyti
vaisius ir daržoves 5 kartus per dieną“
informacinių kampanijų reklamavo
vaisius ir daržoves kaip šviežius,
sveikus, skanius, tvarius ir patrauklius
maisto produktus. Matome juos vis
patrauklesnėse mažmeninės prekybos
vitrinose, maisto tinklaraščiuose ir
socialinės žiniasklaidos įrašuose –
tačiau tai nebūtinai reiškia, kad vaisiai
ir daržovės dažniau pasirodo mūsų
lėkštėse. Iš esmės, sveikatingumo
tendencija nėra pakankamai galinga , kad
darytų įtaką šviežios produkcijos rinkos
augimui kiekio prasme. Taigi, kur tas
augimas?
Sveikata kaip vertės variklis
Augimas pastebimas aukštesnės
kokybės daržovėse, vaisiuose ir
uogose, kurie yra prisotinti maistingųjų
medžiagų bei pristatomi švieži ir skanūs.
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Pavyzdžiui, lapiniai kopūstai išgyvena
atgimimą ne tik dėl juose esančių
vitaminų, antioksidantų ir mineralų, bet
taip pat ir dėl savo populiarumo maisto
tinklaraščių ir socialinės žiniasklaidos
įrašuose, kurie yra pilni įkvepiančių
receptų.
Antrasis troškimas: geresnė
gyvenimo kokybė
Vartotojai nori visko iškart.
Urbanizacija daro žmonių gyvenimus
sudėtingesniais, kadangi jiems yra
suteikiama daugiau galimybių ir
pasirinkimų, tačiau sumažinamas laisvo
laiko kiekis. Tai motyvuoja vartotojus
pasirinkti sprendimus, kurie viską
supaprastina ir taupo laiką. Tuo pat
metu vartotojai nori skanesnių vaisių
ir daržovių bei išmėginti dar daugiau
egzotiškų naujienų. Rytinėse Europos
Sąjungos šalyse vartotojai pereina nuo
bazinių „pagrindinių“ vaisių ir daržovių
prie įvairesnės produkcijos, įskaitant
egzotiškus maisto produktus.(2
Gyvenimo kokybė kaip vertės variklis
Augimas buvo pastebimas pusiau
paruoštų šviežiai pjaustytų vaisių ar
salotų, paruoštų šių laikų apribotam
gyvenimo būdui, rinkoje. Šie produktai
yra vartojami iš karto, kaip greiti
priešpiečiai arba pietų dalis.
Mažemenininkai pastebi, kad
vartotojai iš tiesų nori mokėti daugiau už
skanesnius ir egzotiškesnius produktus,
kurių kokybė yra aukštesnė.
Trečiasis troškimas: planetos
gelbėjimas
Vaisių ir daržovių švaistoma labai daug.
Beveik 50 % visų Europoje pagaminamų
vaisių ir daržovių yra išmetamos.
Nepaisant didelio sąmoningumo,
didžiausi kaltininkai Europoje yra
vartotojai — vienas iš penkių vaisių ir
daržovių nusipirkus yra išmetami.(3
Šviežios produkcijos vartotojai yra
susirūpinę ne tik maisto švaistymu, jie
taip pat yra prastos nuomonės apie šios
kategorijos pakuotes.
Tvarumas kaip vertės variklis
Vis dėlto, jei pakuotė gali pailginti
galiojimo laiką ir taip sumažinti
švaistymą, vartotojai tai priims teigiamai.
(4
Be to, jie nori, kad pati pakuotė būtų
tvari. Dauguma vartotojų mano, kad
pluošto pakuotė, tokia kaip gofruotasis
kartonas ar presuotas kartonas, yra
tvariausias pasirinkimas.(5

45 %

vaisių ir daržovių
maisto nuostoliai
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ŽEMĖS ŪKIS

Beveik 1 iš 2 užaugintų vaisių ir
daržovių niekada nepasiekia mūsų lūpų. (8

Mažmenininkai tikisi
daugiau pakuočių
Norėdami sužinoti kur link krypsta šviežių
produktų rinka, mažmenininkai žvelgia
į tokias rinkas kaip Jungtinė Karalystė.
Regis krypstama link daugiau, o ne
mažiau pakuočių.
Tokių produktų kaip pomidorai
pardavimas pakuotėse leidžia
mažmenininkams nustatyti kainą už
pakuotę, o ne už kilogramą, tai gali
sukurti visai kitokį kainos suvokimą, nes
vartotojams yra sunkiau palyginti.
Supakuota šviežia produkcija vis
mažiau tampa prabanga, kadangi kokybė
ir šviežumas gali padidėti. Be to, yra
vietos ženklinimui ir įvairovės sukūrimui.
Švaistymas transportavimo ir
tvarkymo sandėliuose metu yra
ganėtinai nedidelis. Tačiau švaistymo
lygis parduotuvėse yra žymus. Penki
procentai kategorijos vertės yra laikomi
geru švaistymo lygio vidurkiu, tačiau
skirtingiems vaisiams ir daržovėms
procentinė dalis skiriasi gerokai.
Galiojimo laiką prailginanti pakuotė gali
stipriai sumažinti kaštus.

Kaip pakuotės
inovacijos gali
padaryti šviežią
produkciją
vertingesne
Tiek mažmenininkai, tiek ir prekių
ženklų savininkai turėtų pasvarstyti kaip
pakuotė galėtų jiems padėti sukurti vertę
šviežios produkcijos rinkoje.

Pakuotės dizainas „nuo lauko ant
stalo“
Geresnio skonio aukštesnės klasės
pojūtis dėl pakuotės
Vartotojai nori sveikesnių, šviežesnių
ir skanesnių vaisių ir daržovių. Išmani
pakuotė gali padėti paspartinti
tiekimo grandinę, kad produkcija būtų
pristatoma geresnės būklės išlaikant
daugiau skonio ir maistingųjų medžiagų.
„Lechuvitas“ (žemiau) parodo kaip
viena smulki dėžutė gali efektyviai
optimizuoti tiekimo grandinę iš lauko
ant stalo. Naudojant mažmeninei
prekybai paruoštą pakuotę nuo pat
pradžių sutaupomos darbui skirtos
išlaidos, dėžutė taip pat siūlo gerą vertę
vartotojams – išmanus šviežumas, ilgas
galiojimo laikas, patogus gabenimas ir
sandėliavimas bei daugiau smagumo ją
renkantis.
Kitas pakuotės „iš lauko ant stalo“
pavyzdys, kaip „Stora Enso“ padėjo
Suomijoje tiekti šviežesnes braškes, yra
pateikiamas kitame puslapyje.
Nuo šviežių iki šviežiai pjaustytų
Pakuotė užimtiems, patogumo
ieškantiems pirkėjams
Mažosios morkos, salierų stiebai,
mišrainės salotos, vaisių salotos
ir kokteiliai – visa tai yra šviežios
produkcijos aukštesnio lygio kokybės
pavyzdžiai. Didesnės paruoštų
ir supakuotų produktų įvairovės
pristatymo trūkumas yra padidėjęs
sudėtingumas vartotojams bei išaugę
tvarkymo sandėliuose kaštai.
Lentynai paruošta pakuotė gali

padėti vartotojams apsipirkti sutvarkant
pergrūstas lentynas bei suteikiant
įkvėpimo ir informacijos apie produktus
bei jų vertės pasiūlymus. Be to, tai gali
padėti parduotuvėms palengvinant
lentynų papildymą bei išlaikant
produktus jų vietoje.
Ilgesnis galiojimo laikas ir mažiau
švaistymo
Gofruotasis kartonas užtikrina tris
papildomas šviežumo dienas
Idėja sumažinti maisto švaistymą
panaudojant daugiau pakuotės yra tarsi
prieštaravimas, kadangi pati pakuotė
daro poveikį aplinkai.
Iš iškastinių medžiagų pagaminta
plastikinė pakuotė ne tik padidina
anglies dioksido išmetimą, tačiau taip
pat yra ir neatsinaujinanti. Gofruotojo
kartono pakuotė iš ekologiško
medžio pluošto yra atsinaujinantis ir
tvarus pakavimo sprendimas. Tačiau
grąžinamos plastikinės dėžės (RPC)
pervežant šviežią produkciją yra
naudojamos vis labiau.
Neseniai įtakingo Bolonijos
universiteto atlikti tyrimai parodė,
kad ši tendencija gali nulemti
didesnį maisto švaistymą. Tyrimo
metu nustatyta, kad palyginus su
grąžinamomis plastikinėmis dėžėmis
gofruotojo kartono pakuotė sumažina
mikrobiologinį užteršimą, taip
pailgindama galiojimo laiką net iki trijų
dienų!(6

Kova su maisto švaistymu panaudojant
išmanias patogios pakuotės inovacijas

„Primaflor“ gaminamas „Lechuvitas“ yra
„gyva“ salota. Šis inovatyvus dėžučių
dizainas suteikia galimybę pakuoti,
transportuoti, pardavinėti ir puoselėti salotas
virtuvei skirtame „mikrodarže“ išlaikant jų
šaknis geros būklės. Vartotojas laisto salotas
dėžutėje, o salotos jų nešaldant išlieka
šviežios ilgesnį laiką, tuo pačiu sumažinant ir
švaistymą.
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Šviežesnės braškės iš
lauko ant stalo
Braškės Suomijoje yra
stambus verslas, tačiau
derliaus sezonas yra trumpas
ir jos greitai genda. Didžiausias
Suomijos braškių ūkis
„Koivistoisen Mansikkapaikka“
kreipėsi į „Stora Enso“ ir
paklausė: ar pakavimo
procesas gali būti optimizuotas
taip, kad į parduotuves būtų
pristatomos šviežesnės
braškės?

Šviežumas:
Nors braškės yra iš karto supakuojamos
laukuose, naudojama plastikinė pakuotė
sulėtina atvėsinimo procesą ir dėl to
reikia atlikti papildomą darbą.
Sezoniškumas:
Ankstyvo sezono braškės yra
parduodamos mažais kiekiais didesne
kaina. Kainoms pradėjus smukti,
vartotojai sugrįžta prie pirkimo dideliais
kiekiais.
Vartotojų patirtis:
Didžioji dalis braškių yra parduodamos
kaip prekės, skiriant mažai dėmesio
ženklintos pakuotės dizaino potencialui.

Bendra pakuotės koncepcija
„Stora Enso DesignStudio“
bendradarbiavimas su klientais leido
sukurti pilną pakavimo koncepciją, kuri
yra specialiai pritaikyta šiai kategorijai:

3. Patogumas
Ant mažų dėžučių esantis viršuje
atidaromas gofruotojo kartono įdėklas
pavirsta patogia rankenėle.

1. Dizainas „iš lauko ant stalo“
Braškių skynėjai uždeda ant plastikinės
dėžutės gofruotojo kartono rankenėles
dar lauke. Didesnės transportavimo
pakuotės, sukurtos efektyvesniam
vėsinimui, taupo energiją ir suteikia
galimybę pateikti šviežesnes braškes su
ilgesniu galiojimo laiku.

Rezultatas:
Ūkininkas dabar mėgaujasi greitu ir
paprastu pakavimo procesu. Braškės
pasiekia stalą iš ūkio greičiau, taip
suteikiant mažmenininkams šviežesnį
produktą su ilgesniu galiojimo laiku
ir patrauklesne bei gerai paženklinta
pakuote, parodančia produkto vietinę
kilmę. Dėl elegantiškų ir patogių
išsinešimui skirtų dėžučių mažmenininko
pardavimai padidėja.

2. Modulinių pakuočių dydžiai
Mažų ankstyvojo sezono dėžučių sistema
yra suderinta su didesnėmis didelio kiekio
dėžėmis vėlesniam sezonui.

Patobulinimai ūkininkui
• Darbo kaštų sumažėjimas 20 %
• Stipresnis prekės ženklas parduotuvėse
Pagerinti mažmeninės prekybos
rezultatai
• Padidėję pardavimai
• Greitas atvėsimas pailgina galiojimo
laiką
Pagerinti vartotojų pojūčiai
• Šviežesnės braškės
• Parodoma vietinė produkto kilmė

„Stora Enso“ yra pasaulyje pirmaujantis
perdirbamų pakavimo sprendimų,
biologinių medžiagų, medienos
konstrukcijų ir popieriaus tiekėjas.
Mūsų tikslas – pakeisti iškastinės
energijos žaliavas diegiant inovacijas ir
kuriant naujus produktus bei paslaugas
medienos ir kitų atsinaujinančių žaliavų
pagrindu.
„Packaging Solutions“ divizija kuria
pluošto pagrindo pakuotes ir valdo visą
vertės kūrimo grandinę – nuo popieriaus
masės gamybos, žaliavų ir pakuočių

produkcijos iki perdirbimo. Mūsų siūlomi
sprendimai padeda pirmaujančioms
į ekologiją atsigręžusioms įmonėms,
prekės ženklų savininkams ir
mažmeninės prekybos atstovams
optimizuoti našumą, sumažinti
bendrąsias sąnaudas bei padidinti
pardavimus.
Apie „Viewpoint“ leidinius
„Viewpoint“ apie šviežios produkcijos
pakuočių ateitį yra septintas „Stora
Enso“ leidžiamos serijos numeris.

„Viewpoint“ leidiniuose dalinamės
mintimis apie tai, kaip klientai gali geriau
išnaudoti pakuotes ateities galimybėms
ir atremti iššūkius. Peržiūrėkite mūsų
„Viewpoint“ leidinius apie maistą,
buitinę elektroniką, pieno produktus,
mažmeninę prekybą, prekybą internetu
ir tūkstantmečio pabaigos kartą. Šiuos
leidinius rasite ir daugiau apie pakavimo
naudą jūsų verslui sužinosite adresu
www.storaensopack.com

Šaltiniai: 1. „Euromonitor“, 2016, 2. CBI Užsienio reikalų ministerija, 2015, 3. FAO, 2016,
4. WRAP, 2013 4. IFOAM EU, Ekologiškumas Europoje – perspektyvos ir plėtra, 2016, 5.
Duomenys tūkstantmečio pabaigos kartos požiūriu, 2015, 6. „Fefco“ (Bolonijos universitetas).
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ATSINAUJINANČIŲ MEDŽIAGŲ KOMPANIJA

Spausdinimo medžiaga „LumiSilk“ 250 g/m2.
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