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Är du  smartare 
än en låda?  
Välkommen in 
och testa.

Är datorerna egentligen smartare än oss människor? 
Kan de sköta våra jobb? Och hur smarta  kommer 
 framtidens  förpackningar och  logistik att bli?   
Är du  dessutom  nyfiken på hur din  intelligens står  
sig  gentemot artificiell så får du chansen att testa  
i monter C03:02.

Scanpack 2018

Å rets Scanpack tar alltså 
allt utrymme i Svenska 
Mässans stora anläggning i 

anspråk: här samlas 460 utställare från 
ett 30-tal länder och visar det senaste 
inom förpackningar.

Under de tre år som gått sedan 
sist har det hänt mycket, inte minst 
inom digitalisering. För att förstå den 
snabba utvecklingen, och din egen 
roll i den, gör vi också tidernas största 
kompetenssatsning.

Inspirerande och lärande semina-
rier rullar på från fyra scener under 
hela mässan: från Superbrandscenen, 
Scanpack Academy, Speakers Stage 
i hall H och Visitech Digital Acade-
my. Programmet har en internatio-
nell prägel, flera av seminarierna hålls 
på engelska.

Vi sätter fokus på fem teman i 
år, de kommer att genomsyra både 
mässa och konferensprogram:  
material, digitalisering, marknads-

föring och design, hållbarhet och 
förpackningstryck.

Valanalys av Marcus Oscarsson
Bland många spännande talare 

märks Ian Schofield, packaging 
manager på brittiska Iceland Foods 
som beslutat ta bort plast ur alla sina 
förpackningar, Hadar Peled Vaiss-
man, Creative Manager, HP Indigo 
Division och Simon Boas Hoffmey-
er, hållbarhetschef på Carlsberg, som 

Tre års väntan är över 
– äntligen dags för Scanpack 2018!
Vi har glädjen att bjuda på en fantastisk mässa, fullbokad till sista kvadratmetern.  
Dessutom tidernas största seminariesatsning med högaktuella ämnen. Svenska och  
internationella profiler avlöser varandra på fyra scener!

PROJEKTLEDARE Oscar Kuylenstierna REDAKTÖR Ofelia Graah-Hagelbäck, Katrina Elner-Haglund ART DIRECTOR Frida Andersson TEXT Ofelia Graah-Hagelbäck TRYCK MittMedia Print AB OP COMMUNICATION skapar 
temafokuserade tidningar som med välkända publicister som bärare når ut till rätt målgrupp med ert budskap AVSÄNDARE Svenska Mässan. För frågor kring tidningens innehåll, kontakta: anna-lena.friberg@svenskamassan.se

Information

SCANPACK

ÖPPETTIDER:
Tisdag 23 okt 10.00-17.00
Onsdag 24 okt 09.00-17.00
Torsdag 25 okt 09.00-17.00
Fredag 26 okt 09.00-15.00

HITTA TILL MÄSSAN:
Svenska Mässan
Mässans gata/Korsvägen

ENTRÉER:
Entré mot Korsvägen (entré 5)
Entré mot Liseberg (entré 2)
Entré mot Scandinavium (entré 8)
Entré mot Focus Parkeringshus 
(entré 1)

FAKTA:
Anmäl dig kostnadsfritt till 
mässorna på www.scanpack.se.
För frí entré använd koden 
MAGfree

Vänligen notera att mässan endast 
är öppen för fackbesökare. 
Åldersgräns 16 år. Barn upp till 
1 år i barnvagn eller bärsele är 
välkomna i sällskap med vuxen.

Av | Anna Lena Friberg, Exhibition Manager

blir först i världen att tillverka flaskor 
av växtfibrer.

En annan programpunkt vi ser 
fram emot är ”Sverige – vi har ett 
resultat”, där statsvetaren Marcus 
Oscarsson, expertkommentator på 
TV4, analyserar det nya politiska 
läget efter valet och dess konsekven-
ser för näringslivet.

Mycket intressant att följa på 
scenerna, alltså. Men självklart också 
på mässgolvet.

Bland annat kan du ta del av nya 
material, som bioplast, och innovati-
va förpackningslösningar i fokus-
området ”Creative Packaging”. Ett 
annat nytt inslag är ”Turbo Talks”, 
där utställare får presentera sig under 
två minuter. När klockan stannar är 
tiden ute.

Sett till helheten är mycket nytt 
för året. Men det mesta är ändå väl-
bekant – det som borgar för kvalitet 
och gör Scanpack till norra Europas 
största mötesplats för alla som leve-
rerar eller använder förpackningslös-
ningar. Vi hoppas du ska trivas!

Slutligen några råd
Planera ditt besök och se till att få 

ut maximal nytta av det. Med hjälp 
av vår app Mässor knyter du nya 
kontakter och kan boka möten direkt 
på mässgolvet, du hittar den i App 
Store eller Google Play

På vår webbsida hittar du all 
information du behöver om våra 
utställare, scenprogram, aktiviteter 
m.m. På webben kan du även skriva 
ut ditt entrékort, använder du koden 
MAGfree går du in kostnadsfritt på 
Scanpack, varmt välkommen!
/ Anna Lena Friberg, Exhibition 
Manager. ●

Team Scanpack, från vänster:  
Anna-Lena Friberg, Josefine Christiansson, Angelica Krans, Türkan Yerlikaya, Caroline Bender, 
Pernilla Sandberg, Christina Carlsson och Johan Samuelsson (frånvarande).

GCUBE 
Protect Your  
Product and   
Protect the  
Environment 

www.greif.com
Full Range of Industrial Packaging: 

steel drums, Plastics Drums,  
Fiber Drums, IBCs

Greif Sweden AB | Rigid Industrial Packaging & Services - Scandinavia - Kvekatorpsvägen 25, 311 32 Falkenberg – Box 203, 311 23 Falkenberg - Sweden

The widest range of specifications

Protect your product and the environment  
against gas permeation

Customizable three-layer technology

Expanded availability

GREIF_advert_GCUBE_IBC_Shield-248x120-OK.indd   1 9/6/2018   3:05:14 PM

LADDA NER VÅR  
APP MÄSSOR  
VIA APP STORE ELLER  
GOOGLE PLAY.
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Mikael Hannus, innovationschef 
på Stora Enso, kommer att hålla 
ett föredrag på Scanpack på temat 
”Naturens smarta material – What 
a tree can do” där han berättar mer 
om hur framtidens förpacknings-
material kan se ut och hur skogen 
kan användas på bästa sätt. Idéer 
och mål för materialutvecklingen 
spänner långt utanför förpacknings-
materialen som vi känner dem idag. 
Den röda tråden ligger i att söka 
rätt använding för rätt del av trädet 
och dess komponenter – rätt enkel 
logik. Utmaningen kommer då man 
lär sig upptäcka och bemästra egen-
skaper som tidigare processer inte 
beaktat – då finns plötsligt ingen 
färdig och stabil process att tillgå – 
allt behöver utvecklas och förnyas.

  Innovation och utveckling är 
energigivande processer som ger 

medarbetarna motivation, ofta 
genom interaktion med kunder  
som också är innovativa.

  – Kunderna har intressanta 
behov av lösningar och förnyelse-
bara material och det är tack vare 
kunderna vi är ledande inom områ-
det. På lång sikt är målet att ersätta 
fossilt råmaterial med förnyelsebart. 
Eftersom biomassa är en dyr lokal 
råvara måste vi vara varsamma och 
skapa mesta möjliga nytta av varje 
del.

  Den svenska skogen har en fin 
utveckling och den återplanteras där 
den avverkas. Volymen i skogen har 
fördubblats på relativt begränsad tid.

  – Vi avverkar mindre än det 
växer och vi har aldrig förut haft så 
mycket träråvara. Några av orsaker-
na är att det planteras mer samt att 
skogen sköts bra så att den växer. 

ållbara lösningar på  
kundernas utmaningar

Av | Katarina Elner-Haglund

Stora Enso är ledande inom  
förnyelsebara förpackningsmaterial 
och tillsammans med sina innovativa 
kunder ligger man långt fram i  
utvecklingen.

Mikael Hannus, 
innovationschef på 
Stora Enso

We are back at Scanpack and we are excited  
to show you our latest developments in fun  
and interactive ways. 

Meet our team 
and themes  
on social media

CMYK:  56-18-30-0 CMYK:  71-66-65-72 

Vi kommer att ställa ut på Scanpack 2018
                                           -Ses vi i vår monter B07:60…?

Mespack designar och konstruerar horisontella 
påspackningsmaskiner och stickpackmaskiner i många olika 
varianter. I deras utbud finns både horisontella och vertikala.

FF Engineering ApS
Vassingerødvej 86
DK-3540 Lynge

Tlf +45 45 94 02 90
Fax +45 45 94 02 91

ff@ff-engineering.dk
www.ff-engineering.dk

Skogen blir inte igenväxt om den 
sköts. Det krävs en aktiv skogsskötsel 
för att skogen ska må bra och växa 

kontinuerligt. Det gör också att 
skogslandskapet naturligt förändras 
så att det som nyss var tät plantskog 
snart är härlig blåbärsskog på väg 
mot att bli storskog lämplig för 
skörd och återplantering.

  Utnyttjandegraden av trädets 
olika delar är högre än tidigare och 
man ser fler användningsområden. 
Att få ut mer än tidigare på färre 
träd är en del av utvecklingen. Man 
strävar efter återanvändning, där 

tryckpapper och wellpapp är två 
exempel på bra återvinning. 

Att skapa kopplingar mellan 
olika innovationer och kunskaper 
inom Stora Enso och med externa 
partners är en väsentlig del av var-
dagen för att kontinuerligt skapa en 
förnyelse av produktportföljen.

  – Jag har det intressantaste jobbet 
på Stora Enso! Det vi gör är till nytta 
både för Stora Ensos kunder och för 
vår planet. ●

Vi avverkar 
mindre än det 

växer och vi har 
aldrig förut haft så 
mycket träråvara.

Stora Enso

På Superbrandscenen: 24 oktober kl 14.00
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your carton  
packaging solution!

monter  
B03:59

ETPACK SPRINTER AB
Industrivägen 4

302 41 Halmstad - SWEDEN

oskar.olausson@etpack.se • +46 35 16 15 00

Robotics

Infeed 

Case Packing

Ecowrap®

End Load 

Top Load

www.et-pack.com

KAFEKO
– för oss är ingen förpackningsnöt 

för svår att knäcka

Kafeko erbjuder högkvalitativa lösningar inom process- 

och förpackningsteknologi. Med lokal närvaro, bred 

produktportfölj genom samarbete med marknadsledande

varumärken och åtagandet att sköta kontakten med 

leverantören blir vi din perfekta 

partner. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

WWW.KAFEKONORDIC.COM 

Besök oss 
på Scanpack

B03:20
23-26/10

Sulapacs prisbelönta hållbara för-
packningskoncept har fått mycket 
uppmärksamhet från stora varu-
märken som söker intensivt efter 
mer miljövänliga förpackningsalter-
nativ. Fullt biologiskt nedbrytbara 
Sulapac förpackningar står emot 
vatten och olja och är helt täta mot 
genomträngning av syre. 

  Produkten är ekologisk, vacker 
och materialet erbjuder praktiskt 
taget oändliga designmöjligheter. 

  – Vi använder bara trä från 
hållbart förvaltade skogar i Norden. 
Den innehåller inga skadliga 
komponenter och har ett lågt 
koldioxidavtryck. Sulapac kan 
bearbetas som plast och är den 
första massproducerbara premium 
ekoförpackningen i världen, säger 
Suvi Haimi, vd och en av grundarna 
på Sulapac.

 Företagets rötter hittar man i de 

finska skogarna. Sulapacs grundare 
Suvi Haimi och Laura Kyllönen 
ville utveckla en vacker och ekolo-
gisk förpackning för kosmetika för 
att minska på plastavfallet. 

Unikt förpackningskoncept
Sulapac materialet kan bearbetas 

och massproduceras precis som 
plast genom att använda konven-
tionell utrustning och på grund av 
det behöver man inte investera i 
nya maskiner. 

  – Sulapac produkterna kombi-
nerar egenskaperna; ekologisk, lyxig 
och obegränsade designmöjligheter, 
vilket gör det till ett fullständigt 
unikt förpackningskoncept globalt. 

  Sulapac premium ekoförpack-
ningar kommer minska ökningen 
av plastavfallet i naturen utan att ge 
avkall på några produktegenskaper. 
Det gör det till ett attraktivt för-

packningsval för alla varumärken. 
  – Det första identifierade 

marknadssegmentet är kosmetika- 
och lyxförpackningar. Det finns en 
ökande efterfrågan på hållbara och 
biologiskt nedbrytbara alternativ 
för kosmetika- och lyxförpack-
ningar. Sulapac materialet och 
det vackra utseendet i trä tillför 
ytterligare värde till kosmetika- och 
lyxvarumärkena. 

  – Vi tror att Scanpack är en ut-
märkt möjlighet för oss att träffa de 
ledande nordiska varumärkena och 
hitta nya partners som vill utmana  
de traditionella plastförpackningarna 
och leda vägen mot en renare och 
mer hållbar värld, avslutar Suvi 
Haimi.
Läs mer om Sulapac på  
www.sulapac.com. ●

Av | Katarina Elner-Haglund

Sulapac kommer att presentera ett av världens mest ekologiska 
förpackningsmaterial för kosmetika och lyxprodukter på Scanpack. 
Sulapac har fått pris för bästa ”gröna” förpackningslösning på ett 
flertal internationella tillställningar.

Prisbelönta biologiskt  
nedbrytbara förpackningar 

JULE WAIBEL, KONSTNÄR:

”Det finns inga gränser med papper”

Suvi Haimi och Laura Kyllönen

Tillsammans med Stora Enso medverkar den tyska konst- 
nären Jule Waibel på Scanpack i en kreativ workshop om 
vad som kan göras med papper. Hon har tidigare upp-
märksammats internationellt för sina klänningar i materialet.

Jule Waibel kopplar mycket av sitt konstnärskap till 
det egna uttrycket ”Unfolded Universe” – ovikt uni-
versum – som hon menar syftar till att allt kan vikas. 

Hur började du med att vika olika material?  
– Jag gillar att experimentera med alla slags mate-

rial, som metall, textil, glas och papper såklart. Jag fastnade till slut mest för 
papper, som också är det mest klassiska materialet att vika. Jag höll på med 
origami en hel del när jag var yngre. 

Hur är det att arbeta specifikt med papper?
 – Det kan både expandera och dras ihop. När du viker papper kan du 

skapa nästan vad som helst. Det finns inga gränser. Mina klänningar i 
papper visar förmodligen det allra bäst. Papperet är följsamt och rör sig på 
ett sätt som ger klänningen liv. Det gillar jag. Det är också passande att jag 
började skapa kläder av papper. Jag är ursprungligen möbeldesigner men 
när jag var yngre drömde jag om att bli modedesigner. Jag har gjort många 
andra saker i papper också, som paraplyer och väskor. 

Vad kommer du att göra under Scanpack? 
– Jag har jobbat tillsammans med Stora Enso i mer än ett år nu och 

gjort liveshower där jag viker olika saker med papper från Stora Enso. Det 
har bland annat varit ”give aways” på olika event, som nyckelringar och 
blommor. Det är fortfarande hemligt vad jag kommer att göra på mässan i 
Göteborg, men det blir något som besökarna kan ta med sig hem. ● 

Av | Marcus Olsson

BILD
: JU

LE W
A

IBEL

Den tyska konstnären Jule Waibel 
kommer att visa papprets mångsi-
dighet på Scanpack. ”När du viker 
papper kan du skapa nästan vad 
som helst”, säger hon.

Sulapac Jule Waibel 

Monter: H02:11
Speakers Stage 23 oktober kl 15.00-15.30

Se tiderna för Jules 
workshop på Scanpacks 

webbplats.

Monter H01:06, Creative Packaging, hall H
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F örpackningsindustrins framtid 
handlar om flera viktiga 
trendområden – allt från 

hållbar och resurseffektiv produk-
tion med en digitalisering som ger 
möjlighet att jobba smart, till att 
skapa en attraktiv innovationsmiljö 
och en kommunikationsplattform 
som lockar.

Samtidigt ökar behovet av nya 
logistiklösningar och kraven på såväl 
flexibilitet som snabbhet blir allt mer 
avgörande. Konverterare såväl som 
leverantörer av maskinsystem och 
förpackningsmaterial ställs inför nya 
utmaningar och förväntas bredda 
värdekedjan.

Kunskapen om framtidens konsu-
mentbeteende behövs redan idag för 
att kunna möta upp på ett sömlöst 
sätt. Trendspanarnas roll blir mer 
strategisk, för att tidigt kunna fånga 
upp de allt snabbare förändringarna. 

Allt detta ska vävas samman för 
att kunna möta framtidens konsu-
menter på ett konkurrenskraftigt sätt 
i det cirkulära samhället.

Smart industri är inte bara 
uppkopplad produktionsintelligens, 
utan minst lika mycket hållbar 
produktion, en gränsöverskridan-
de forskning och strategier för att 
säkra företagets framtida kompe-
tensförsörjning. Stora krav ställs på 
kompetenssatsningar för att på sikt 
inte tappa konkurrenskraften. 

Kapacitet att hantera allt större 
datamängder ger nya möjligheter till 

anpassade produktionsflöden, vilket 
ställer andra krav på affärsmodellen. 

Augmented Reality (AR) med vir-
tuell produktionsmiljö är ett tydligt 
exempel. Snabba flöden i förpack-
ningslinjen ställer höga krav på drift-
säkerhet, och här finns uppenbara 
servicevinster genom att i realtid lösa 
problem på distans. Maskintillverkar-
na går från att vara produktleverantör 
till heltäckande serviceleverantör.

Inom förpackningsdesign är en 
av framtida utmaningar att tillföra 
ökad funktionalitet för att skapa 
mervärde för kunderna. Det kan vara 
etiketter med tryckt elektronik där 
den elektroniska etiketten, laddas 
med information och aktiveras först 
när produkten når ett visst led i 
värdekedjan och varans destination 
blir känd.  

Förpackningar kan även kommu-
nicera via NFC i kundens mobilte-
lefon och etiketter kan logga om ett 
livsmedels kylkedja brutits. Exemplen 
är många och fler nyheter är på väg.

Unboxing-trenden är obruten och 
förpackningen fortsätter att med alla 
sinnen bidra till överraskning och 
kundtillfredsställelse. Viktigt är dock 

Vi märker allt.
Ingen har bett oss att märka världsarv. Tills det 
händer nöjer vi oss med allt annat som går att 
märka, från bildäck och stålcylindrar till äggkar-
tonger, ost och mjölk. 

Visa oss en yta, så berättar vi hur den kan märkas.

KOM OCH 
PRATA CPG MED OSS I MONTER 

A02:39.

G e n t l e  C l e a n  R e l i a b l e  C o n v e y i n g

 www.confood.com
www.cablevey.com  

+1 (641) 673-8451
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• Gentle on your  materials!
• Starts & Stops Under Load
• Dust-Free Enclosed System
• Low Maintenance
• Energy-efficient
• Clean-in-Place Options

Decades of Global Experience
World-Wide Experts in Cable and Disc Conveying Solutions

45
Years in Business

65
Countries Served

900
Products Moved

30,000 
Installations

Cablevey Conveyors • C
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Vår process Peace of Moisture Mind ® 
erbjuder dig en lösning för att förhindra 
fuktskador, öka ditt rörelseresultat och 
skona miljön. 
Läs mer på absortech.com

FUKTSKADOR KOSTAR 
MER ÄN DU TROR

TRÄFFA OSS PÅ SCANPACK 2018 
I GÖTEBORG, MONTER F04:22

Vägen till framtidens förpackningsmaterial handlar mycket om högvärdiga byggstenar från skogsråvara – som ligninbaserad bioplast och formpressad pappersmassa.

Den kraftigt ökande e-handeln 
ställer nya krav leveranskedjan 
och kundupplevelsen, med 
omnikanal som mål.

Fokusområden Fokusområden

Inom tryckning  
pågår trans- 

missionen mot  
digitaltryck för fullt. 

Framtidens varumärkesägare  

KRÄVER SNABBFOTAD 
FÖRPACKNINGSINDUSTRI

att inse skillnaden mellan förpack-
ning i butik och hur förpackningen 
visas när den bara förekommer på 
nätet, och förstå vikten av att ha 
kontinuitet oavsett media.

Den ökande E-handeln innebär en 
logistisk utmaning som ställer större 
krav på certifiering, automatiserad 
hantering och spårbarhet.  
Likaså måste dagens dåliga fyllnads-
grad och överförpackning lösas för att 
nå ett optimalt standardiserat flöde. 

Leveranskedjan får en allt tydligare 
roll, vilket kräver nya tankesätt runt 
effektiv distribution. Detta ställer 
krav på såväl andra affärsmodeller 
som ny kunskap.

Multikanal idag, med omnikanal 
som mål – men vägen dit är inte 
alltid självklar och här har effektiva 
förpackningar med kundupplevelsen 
i fokus en viktig roll.

Förpackningsmaterial av förnybar 
råvara står högt på agendan för att 
nå det cirkulära samhället, pådrivet 
av debatten runt mikroplast och 
plastöar i världshaven. Förpackningar 
är det största användningsområdet 
för bioplaster och den utvecklingen 
fortsätter. Forskningen jobbar nu med 
råvarubaser som koldioxid, lignin och 
alger.

Samtidigt ökar intresset för form-
pressad fiber och idag finns lösningar 
baserade på pappersmassa som även 
klarar att förpacka kolsyrad dryck. 

Biomassa närmar sig bioplast i ett 
miljömässigt kretslopp och forskarna 

fortsätter oförtrutet att omvandla 
förnybar råvarubas till byggstenar för 
högvärdiga förpackningslösningar. 

Inom tryckning pågår övergången 
transmissionen mot digitaltryck för 
fullt. Mycket handlar om en mental 
övergång som även omfattar en 
förändrad affärsmodell. Nya modeller 
för prissättning på en plattform som 
erbjuder både nya kommunikations-
möjligheter och effektivare flöden. 

Det kommande paradigmskiftet 
inom tryckteknik kräver ny kunskap 
för att kunna utnyttja plattformen 
för nya konsumentvärden och större 
kostnadseffektivitet – allt i en nära 
dialog mellan maskintillverkare och 
varumärkesägare. 

I det cirkulära samhället definieras 
hållbarhet i termer som ”reduce, reuse, 
recycle”. 

Materialsnåla förpackningar i ett 
ekosystem med effektiv material- 
återvinningen är en tydlig framtids-
utmaning som kräver gemensamma 
insatser av såväl varumärkesägare 
som förpackningsindustri. Med ett 
tydligt fokus på en cirkulär ekonomi 
kan slutkonsumenternas ökande 
krav på hållbara förpackningar 
mötas.

Framtiden inom förpackningsom-
rådet innehåller så mycket mer än 
de övergripande trender ovan – så ta 
tillfället att lära mer och möta för-
packningsbranschen på Scanpack. ●

Smart industri tar helhetsgreppet
runt digitalisering, hållbar produktion,
säkrad kompetensförsörjning och
attraktiva innovationsmiljöer.

Av | Katarina Elner-Haglund

Omvärldens stora rörlighet återspeglas i varumärkesägarnas ständigt förändrade  
förpackningsbehov. Förpackningsindustrin måste därför leva i detta flöde för att  

kunna erbjuda nya möjligheter. Då gäller det att vara mer uppdaterad än någonsin 
inom både helt nya och inte sällan komplexa områden. Årets Scanpack ger ett unikt 

helhetsgrepp runt allt du behöver veta - och lite till.
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STORA ENSO  

Högvärdig råvara ända ut i barken

S tora Enso satsar stort på 
innovation, digitalisering 
och hållbara förpack-

ningslösningar. Många ban-
brytande projekt pågår och alla 
handlar om att använda skogen 
ur ett cirkulärt perspektiv.

För att spegla detta är en del 
av montern utformad som en 
smart hylla med uppkopplade 
förpackningar, laddade med 
information som hjälper kunden 
att exempelvis verifiera en kylkedja, 
ge produktinformation eller ange 
egenskaper. 

Juha Maijala, ansvarig för Stora 
Ensos satsning på intelligenta 
förpackningar, delar i sitt föredrag 
på Scanpack Academy 23 oktober kl 
13-14, Speaker Stage Hall H, med 
sig av både handfast kunskap och 
inspirerande insikter inom detta 
framtidsområde. 

Stora Ensos innovationschef 
Michael Hannus berättar på 
Superbrandscenen om framtidens 
materialutveckling 24 oktober kl 

14-15, där fiberbaserade material 
ersätter plast och stål. Drivkraften 
är att använda mesta möjliga 
skogsråvara och för att förstärka 
visionen bjuder Stora Enso på 
smaskigt barkbröd i montern.

På Speakers Stage 25 oktober kl 
13-14 talar Björn Thunström, 
SVP Marketing & Innovation 
för Packaging Solutions, om hur 
e-handelskonsumenters beteende 
påverkar förpackningar och hur 
Stora Enso skräddarsyr lösningar 
för att optimera logistik och 
kundupplevelse.

I montern är det dessutom 
premiär för den uppkopplade wrap-
around-maskin som utvecklats 
tillsammans med Österbergs 
Förpackningsmaskiner och 
Schneider Electrics. Den är helt 
anpassad för Industri 4.0, med full 
kontroll över maskinens tillstånd 
och möjlighet till skräddarsytt 
underhåll med förbättrad 
driftsekonomi. ●

Visutech firar trettioårsjubileum med att storsatsa 
på Scanpack för att visa varumärkesägare och konver-
terare hur de kan möta konsumenternas krav på fram-
tidens förpackningar. Visutech fokuserar allt mer på 
digitalt förpackningstryck då efterfrågan på detta blir 
allt större. Det har inneburit att kunskapsnivån måste 
höjas. Därför skapades Visutech Digital Academy för 
att stödja kommunikationen mellan konverterare och 
varumärkesägare i en övergång från analog teknik 
till digitaltryck. Programmets uppgift är att erbjuda 
utbildning och stärka kunskapsdelning mellan grafisk 
industri och varumärkesägare. 

I montern presenteras ett innehållsrikt seminariepro-
gram med en rad intressanta talare, som delar med sig 
av både kunskap och erfarenheter ur många perspektiv. 

- Bland annat berättar Alon Bar-Shany om digital-
tryckets framtida möjligheter att skapa mervärden för 
förpackningar. Han är General Manager HP Indigo 
- en del av HP Inc, och ansvarar för hela HP Indigo 
globalt och dess utveckling. Det är en spännande resa 
med fantastiska möjligheter för såväl stora som mindre 
företag, berättar Jan-Olof Jungersten, Visutechs vd och 
grundare.

Jan-Olof passar också på att lansera sin tredje bok, 
som denna gång riktar sig till just förpacknings-
branschen. Här beskrivs transformation från analogt 
till digitalt som krävs för att kunna möta framtida 
utmaningar.

I montern finns även en ny och avancerad digital-
tryckpress från HP Indigo-serien, och för den som vill 
inspireras av att se vilka nya möjligheter som digital-
tryck erbjuder visas många kreativa kundlösningar. ●

Logimark, som är en av Scanpacks 
utställare har sin huvudverksamhet 
inom industriell märkutrustning så 
som bläckstråleskrivare, lasermärkare, 
etiketteringsmaskiner och etikettskrivare, 
termo- och termotransferprintrar och 
alla förbrukningstillbehör som bläck, 
solvent, färgband och etiketter. 

  – Vi på Logimark sätter alltid 
kunden i fokus, oavsett behov. En viktig 
pusselbit i att vi lyckas är att vi har ett 

stort centrallager i anslutning till vårt hu-
vudkontor i Malmö, för att alltid kunna 
serva direkt. För oss är det viktigt att Ni 
inte står stilla i produktionen, därför har 
vi valt ut världsledande leverantörer, säger 
Antonia Lisjak, marknadschef på ACT 
Logimark AB.

  I Logimarks monter A02:42 har 
man möjligheten att träffa deras team 
med stor branschkunskap samt ta del av 
produktnyheter, giveaways och demon-

strationer av Logimarks högkvalitativa 
sortiment som matchar dagens och 
framtidens behov inom märkutrustning, 
kontroll och systemlösningar. 

  – Nu ställer vi ut med en monter 
på 242 kvm, och även då är det inga 
problem för oss att fylla ut den ytan 
med spännande produkter och maskiner. 
Detta för att vi vill visa vårt heltäckande 
sortiment och att vi har något för alla 
produktioner, avslutar Antonia Lisjak. ●

Pröva vår ergonomiska 
fatkärra i aluminium och 
kolfiber. 
Passar de flesta fat.
Innovativ lyftspak för 
enkel handtering.

190 liters behållare i 100% Plast

Speciellt lämplig för transport av kemikalier, spillolja och 
även livsmedler. Innsamling av matavfall och vegetabiliska 
oljor. Godkänd för dricksvatten.

Korroderar inte, enkel rengöring och innovativ design. 
Kan staplas i varandra när de är tomma, kan ställas på varandra när de är 
fyllda, utan pall emellan. Två lock — det stora, samt ett mindre lock för enkel 
påfyllning, kan levereras med sil och olika ventiler.

UN-certifikat  1H2/Y1.2/50/17/N för flytande farligt avfall 
UN-certifikat  1H2/Y400/S/18/N för fast farligt avfall 

MEZONIC AS   www.mezonic.com
Sandakerveien 138, 0484, Oslo, Norge  trond.heier@mezonic.com    
    +47 221 20 292

Everything out of one hand:
Efficient complete solutions from slicing to packaging of  
sausage, bacon and cheese – Weber makes it happen.  
We look forward to welcoming you!
Find out more at www.weberweb.com

Slicing. Packaging. Weber.

Besök oss på ScanPack  
I Göteborg den 23-26 Oktober 2018,  
Monter D01:32
Vi ser fram emot att träffa dig

Weber Machinery AB · Backa Bergögata 8 · S-42246 Hisings Backa 
Tel: +46 31 210 910 · se@weberweb.com · www.weberweb.com
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Passion för det 
DIGITALA TRYCKET
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en blir aldrig klar. 
Minst lika viktigt är att jobba 

gränsöverskridande i ett slags 
ekosystem, där olika discipliner 
och förmågor arbetar tillsammans. 
Information utgör själva basen, men 
utmaningen är att skapa tydliga 
värden med hjälp av all information.

Robotiseringen växer kraftigt. 
Robotar idag är enkla att använda,  
de utför både monotona och 
för människan farliga uppgifter, 
dessutom är de extremt driftsäkra. 
Kollaborativa robotar arbetar redan 
idag sida vid sida med människan. 
Det öppnar för helt nya tillämp-
ningar då robotarna anpassar sig till 

P å Superbrandscenen berättar 
han om den snabba utveck-
lingen inom smart industri, 

med nya möjligheter men också om 
krav på andra synsätt.

Tomas Lagerberg har jobbat 
länge med automation på ABB och 
är idag globalt teknikansvarig för 
området livsmedelsindustri, med en 
unik erfarenhet och kunskap som 
gör honom till en utmärkt framtids-
spanare.

- Digitalisering känner de flesta 
till, men många känner sig väldigt 
osäkra på hur man tar in det i sin 
egen vardag. Oavsett storlek på 
företaget handlar det om att förstå 

hur digitalisering kan skapa värde, 
konstaterar han.

Digitaliseringstrenden drivs av 
konsumentsidan genom bland annat 
smartphones, dataspel, tekniska 
landvinningar inom fordonssidan, 
via media och inte minst genom 
olika sociala medier. För industrin 
handlar det ofta om utmaningen att 
flytta teknikfokus till att fokusera på 
att skapa kundvärde - och då helst 
helt nya värden.

Livsmedelsindustrins fem grund-
stenar är kostnad, kvalitet, säkerhet, 
flexibilitet och hållbarhet. Varje ak-
tör oavsett storlek måste förhålla sig 
till dessa och här kan digitalisering-

en hjälpa till och samtidigt stärka 
positionerna inom alla områdena.

Men hur hanterar jag som företa-
gare digitaliseringen i min vardag? 
Svaret är att börja nu, om än kanske 
i mindre skala. Det går inte att vänta 
tills allt är klart – för digitalisering-

VARFÖR BRY SIG OM  
DIGITALISERING?

Av | Katarina Elner-Haglund

IoT, Industri 4.0, moln och AI är begrepp som ihärdigt 
surrar i luften. Men var innebär digitaliseringen för 
förpackningsindustrin och i synnerhet för  
livsmedelsindustrin? Automationsexperten Tomas Lager-
berg förklarar och tar med dig som besökare på en 
spännande resa in i framtiden.

The Folder G
luers

C
LG

 & SL

www.laminasystem.comMore info and video sales.dept@laminasystem.com

Lamina hittar ni på Scan Pack i monter 
B01:46 och där kommer vi att presentera vår 
non-stop Folder Gluer för wellpapps lådor.
Den kompakta helautomatiska Folder Gluer 
maskinen är perfekt för exempelvis
Slits, kapsel samt snabbottenslådor. Som 
tillval kan man välja 4-punktslimning för
Tråg och 2-delade lådor. 
Lamina CLG Folder Gluer är en perfekt 
lösning för er som önskar att gå ifrån manuell 
operation till automatisk limning för en låg 
investering. Kom till vår monter så berättar vi 
mer.

Laminas öppet hus kommer hållas i Laminas 
fabrik ca, 20 minuter från mässan. Där 
kommer vi visa en rad maskiner från vårt 
sortiment så som uppfodrings maskins typer-
na Fasline Edge och Blackline. Limningsma-
skinerna Glueline, Gluer och Working Station 
är också redo för visning. Provkörningar med 
eget material kan anordnas under dessa 
dagar. 
Vi ordnar transport mellan Lamina och mässan 
om så önskas.

Lamina System Scanpack / Öppet hus

Tomas Lagerberg, globalt teknikansvarig för området livsmedelsindustri inom ABB, 
berättar i sitt föredrag om framtidens digitalisering av livsmedelsindustrin och förpack-
ningsindustrin generellt.

BESÖK OSS I VÅR MONTER

Se våra 
innovativa för-

packningslösningar 
för hela 

värdekedjan

Close to you and your productsvpkpeterson.com

■ Premium German engineering
■ Broad and modular portfolio
■ Excellent local service

MAXIMUM SAFETY
HIGH PRECISION 
PRODUCT INSPECTION

■ Premium German engineering
■ Broad and modular portfolio
■ Excellent local service

MAXIMUM SAFETY
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PRODUCT INSPECTION

Checkweigher
HC-M-WD

X-ray scanner
SC-E

multicheck.se | +46 10-240 67 50

ABB

Molnbaserad 
datorkraft och 

lagring är en avgö-
rande plattform för 
digitaliseringen.

människan istället för tvärt om.
Molnbaserad datorkraft och lag-

ring är en avgörande plattform för 
digitaliseringen. Framtiden innebär 
att företag hyr exakt den dator- 
kapacitet och det lagringsutrymme 
som behövs för ögonblicket. Detta 
öppnar upp för artificiell intelligens 
(AI) och maskininlärning. 

Fokus ligger på värdet som skapas 
med hjälp av all data. Det kan 
handla om förebyggande underhåll, 
virtuell utbildning och mycket 
annat.

Den snabba teknikutvecklingen 
ingår alltså i en helhet med fokus på 
värdeskapande. Något tillspetsat kan 
man säga att redan idag handlar det 
om att skapa ett ekosystem för de 
behov som industrin inte ännu vet att 
de kommer att ha. 

Missa inte Tomas Lagerberg när 
han berättar varför det är viktigt för 
livsmedels- och förpackningsindu-
strin att lära mer om digitalisering. 
Möt honom på Superbrandscenen 
onsdagen den 24 oktober kl.10-11. ●

På Superbrandscenen: 24 oktober kl 10.00-11.00

Kollaborativa 
robotar som arbetar 

tillsammans med 
människan kommer 
att bli allt vanligare 

inom industrin.
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Boxon AB

Brevetti Angela S.r.l.

Brüel Systems A/S

Bull & Sön AS

Bull Salicath ApS

Båfi Pac AB

Cabinplant A/S

Canon

Carl Grünert Maskinforretning AS

Carryline AB

CC Pack AB

CCL Label AB

Chocotech GmbH

Christer Nöjd AB

Christian Berner AB

Clip-Lok SimPak ApS

CodeIT

Confood Scandinavia AB

Contital S.r.l.

Convertec Graphic Technics AB

CPL Central Pallogistik AB

CPS Case Packaging Systems

Craemer (Paul Craemer GmbH)

CSi palletising

Cyklop AB

DaklaPack Europe

Decomatic S.A.

DeeDee Plastics

Dekofilm Polska Sp. z o.o.

Den Norske Emballasjeforening

Detab Ecomat Automation AB

Dijkstra Plastics B.V.

Discap Sweden AB

Domino Sweden AB

DPN

Draken i Reftele AB

Dreyer Kliché

Drukarnia Ellert Sp.zo.o

DS Smith Packaging

Duni AB

Dustcontrol AB

DYNATEC AB

Easy Systems Svenska AB

EB Teknik Borup A/S

EcoBox OÜ

EFEKT PLUS  Sp. z o.o.

Ehcolo A/S

Elastocon AB

Elby-Produkter AB

Elizabeth Carbide Europe

Ellco Etikett Trykk AS

Elmoprint ApS Maskinfabrik

Elplast Europe Sp. z.o.o.

Eltete TPM Oy

Emballagegruppen A/S

Emballator AB

EME Etiketteringsmaskiner Aps.

Emudisplay sp. z o.o.

EMVE Sweden AB

Enercon Industries Ltd

ENP Industrisystem AB

EOC Group - Adhesive Division

ERGIS S.A. Olawa Plant

Erico Packaging Supplies AB

Esko

Eson-Pac AB

Estiko Plastar AS

Etisan Etiket & Matbaacilik San.ve Tic Ltd. Sti

Etisoft Nordic ApS

ETPACK SPRINTER AB

Ettikettoprintcom AB

Eurocol Tape AB

Evomatic AB

Extend Great International Corp.

FARUSA emballage A/S

Fernebrand Packaging Service AB

Festo AB

FF Engineering ApS

Finncont Oy

Finnvacum Sverige AB

Fisker Skanderborg A/S

FKuR Kunststoff GmbH

Flaskor och burkar

FlexLink AB

Flexpro UAB

Flextrus AB

Flintab AB

Fredriksons Verkstads AB

Frontpac AB

Förpackningsservice i Sverige AB

Gafs Kartong AB

Gaia BioMaterials AB

Gammaplast

Garsu Pasaulis JSC

GEA Sweden AB

Gekoplast S.A.

Gerdins Cutting Technology AB

Glomma Papp A/S

Grafobal Vilnius

Greif Sweden AB

GRUNWALD GmbH

Göteborgstryckeriet Box&Display

Hallins Sales AB

Handels AB Nicolai Johannsen

Harcotom Pet Production BV

Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & KG

HHS Skandinaviska AB

HjoTrade AB

HM Systems A/S

Hocopack

Honeycomb Cellpack A/S

Hordijk Verpakkingsindustrie Zaandam BV

Horizon GmbH

HT Emballage AB

HT-Lyftsystem AB

HUBER Packaging Group GmbH

HYBRID Software NV

Höcker Polytechnik GmbH

IBC International Handling AB

igus GmbH

IMA Dairy & Food

Immer Group

Indutech ApS

INK Service & System AB

INP Förpackningar AB

Inplastic Scandinavia AB

Instore Agency

Interdruk SA

Interroll Nordic A/S

InterSystem AB

IPIAL S.L

Ishida Europe Limited

ITO PALLPACK AB

J D Stenqvist AB

J. Myhre Aps

J.S. Hamilton Poland S.A

Japaleté UAB

Jarnes A/S

Jimec AB

Jonsac AB

Josef Kihlberg AB

JSC Umaras

Jysk Emballage-Rens ApS

Kafeko AB

Karl Marbach GmbH & Co. KG

Kartongbolaget i Hälsingborg AB

Kellpo A/S

Kolbus GmbH & Co. KG

Kometos OY

Kongskilde Industries A/S

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB

KORSCH AG

Kriminalvården Krimprod

Krystal AS

Kullaplast AB

Lagerblad Förpackningsmaskiner AB

Lamina System AB

Langebaek A/S

LariTryck AB

Lexit Group Sweden AB

LIAA-Investment and Developmet Agency of Latvia

Liepajas Papirs AS

Lietpak Sweden AB

Listgrove Recruitment

LN Nano Technology Limited

Lohjan Maru Oy

Lundberg Tech A/S

Lundgren Machinery AB

Magnab Eurostat AB

Maquinaria Industrial Dara, SL

Marchesini Group SPA

Markem-Imaje AB

Marotech GmbH

Marvaco AB

Master Office BL AB

Matthews Marking Systems

Megadyne Nordic AB

Megaplast UK

Megaport EOOD

Merck

Mesmec Oy Ab

Mettler Toledo AB

Mezonic AS

MG2 S.r.l.

MH Packaging

Millcon AB

Miller Graphics Scandinavia AB

Milliken Europe bvba

Mil-tek Sverige AB

Mobergs Produktkontroll AB

Modulpac AB

Moltzau AS

Mondi

MSM Solutions AB

MTL Carton

Multicheck AB

Multivac AB

Muovi-Heljanko Oy

Myhrvold Nordic AB

Müller AG Verpackungen

National Lim Norge AS

NCG-Noreko AS

Nemco AB

Nerak A/S

Nermans Märksystem AB

NET Emballasje- og Produkttesting AS

Neville and More Limited

Nilssons Industriservice AB

Nimo-KG AB

NMC Cellfoam AB

NMC Sverige AB

NMH Packaging AB

A. Hatzopoulos S.A.

AB E Bohlins Maskiner

AB GLF Genarps Lådfabrik

AB Kulleborn & Stenström

AB Sweja

ABB AB

Absortech International AB

Absurd Ideas AB

Accon Group

ACHEMPAK UAB

ACT Logimark AS

ACT Logimark Sverige AB

Air Liquide Gas Ab

Alfapac AB

Allbag Tomasz Wozniak

Alpha Packaging

AmbaFlex Spiral Conveyor Solutions

amixon GmbH

Ammeraal Beltech AB

Anders Hillertz AB

Antalis AB

Antpac Production AB

aPak AB

APOLLO VTS B.V.

APS Robotics AS

Arden Software A/S

Arodo Scandinavia A/S

Arona Print

Arta Plast AB

ASM Packaging Systems AB

Aurika UAB

Austra Pak Ltd

Avant Display AB

Aven Rabbalshede AB

Avery Dennison Scandinavia

AWI Maskin AB

AZO LIQUIDS GmbH

B+EQUIPMENT

Baca Plastindustri AS

Baltic Plastic Products

BASF SE

Beardow Adams AB

Beneli AB

Bergen Plastics AS

BeWi Produkter AS

BillerudKorsnäs AB

Biobag Sverige AB

BK Pac AB

BL Products Förpackningsmaskiner AB

Boardic AB

Bogucki Folie Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

Bong Retail Solutions AB

Bong Sverige AB
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NORD Drivesystem AB

nord emballage / Packnews.com  & Svenska Livsmedel

Norden Machinery AB

Nordial Adhesive AB

Nordisk Bioplastförening

Nordson AB

Nordvalls Etikett AB

Norner AS

Northern Grafics Aps

Nova-Pack

Novio Packaging

Novum Packaging Trading AB

NWB Finland OY

Nycopac AB

Obeck Verpackungen GmbH

Olitec Packaging K/S

OMPACK - MÖLLERSTRÖM

Omron Electronics AB

Opea Solutions AB

P.P.H.U. Polipack S.J.I. Wieckowska I K.Kolmetz

Pack Tech A/S

Packbridge

PackDesign Lund AB

Pack-Engineering Aps

PACKIT GmbH

Packmarknaden

Packsize AB

Packteam Europe AB

PanPac Engineering a/s

PEAL AB

Peterkoks

Peterson Packaging AS

PeTri Verpackungen Annegret Trinkaus e.K.

PFM SpA Packaging Machinery

Piab AB

PINCO SA

Pirlo GmbH & Co. KG

Pitney Bowes Svenska AB

Plast Petter AB

Plasteksus UAB

PLASTIKSE

PlastPack Nordic ApS

PMH International AB

Pohli GmbH & Co.KG

Polipaks Ltd.

Pont Packaging BV

PPS, Professional Packaging Systems A/S

Primodan A/S

Primoreels A/S

ProcessBefuktning AB

Procudan
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RISE Research Institutes of Sweden 
är ett oberoende, statligt forsk-
ningsinstitut som erbjuder unik 
expertis och ett 100-tal test- och 
demonstrationsmiljöer för fram-
tidssäkra teknologier, produkter och 
tjänster. Innventia, SP, Swedish ICT 
gick samman i RISE för att skapa 
en starkare forsknings- och innova-
tionspartner.

RISE bistår bland annat företag 
med tekniska tjänster som provning 
och certifiering och stödjer dem 
i innovationsprocesser på olika 
sätt. För att vara så uppdaterade 
som möjligt samarbetar de med 
universitet, högskolor och industrin 
kring de största samhällsutmaning-
arna. Det handlar exempelvis om 
miljöpåverkan och resursuttag, global 
uppvärmning och digitalisering.

 – Inom RISE finns både bredd 

och djup, vi har en unik verktygslåda 
och lösningsorienterade medarbeta-
re, däribland många med forskarut-
bildning. Vi är duktiga på att förstå 
och sätta fingret på kundens olika 
problem och hjälpa till och lösa dem 
helt enkelt, säger Jesper Berthold, 
ansvarig för Förpackningsutveckling 
& produkttest inom RISE Bioeko-
nomi (som till stor del består av 
tidigare Innventia).

 
Hållbarhet redan från start

Forskningsinstitutet RISE arbetar 
med kundanpassad forskning inom 
nya och förbättrade förpacknings- 
och materiallösningar. Hållbar-
het och den cirkulära ekonomin, 
systematisk förpackningsutveckling, 
produktsäkerhet, ytegenskaper och 
barriärer är exempel på högaktuella 
områden inom ämnet. 

 – Ett exempel kan vara att ut-
veckla ett starkare papper vid bibe-
hållen ytvikt eller textillika material 
där upp till 50 procent utgörs av 
textilfibrer, exempelvis gamla jeans 

och resten av träfiber. Vi arbetar 
brett med hållbara förpackningar 
och vill främja en övergång till en 
cirkulär bioekonomi, säger Jesper 
Berthold. 

Redan vid designstadiet av nya 
förpackningar talar RISE om åter-

vinning och återbruk. De genom-
för livscykelanalyser för hållbara 
lösningar som gynnar människa och 
natur. RISE har som målsättning 
att byta ut så mycket som möjligt 
av en förpackning som utgörs av 
fossilbaserad plast och ersätta med 
miljövänligare alternativ. De arbetar 
även med hur en produkt upplevs. 

– Här studerar vi hur människor 
ser, känner, upplever samt interage-
rar med förpackningar och material. 
Materialet förmedlar en känsla och 
den kundupplevelsen arbetar vi med, 
säger Jesper Berthold. 

 
Ny kompetenssatsning på Scanpack

Scanpack Academy är ett nytt 
koncept under årets mässa och 
innefattar kostnadsfria utbild-
ningsseminarier inom alla 2018 års 
fokusområden: Smart Industry, tryck, 

Av | Katarina Elner-Haglund

På Scanpack kommer RISE visa upp hur de arbetar med förpackningar 
och demonstrera nya idéer, material samt förpackningslösningar.  
På mässans nya utbildningsplattform Scanpack Academy anordnar 
RISE även fyra olika utbildningsseminarier.

ANNONS
Har du rent mjöl i påsen? 

Prata produktkontroll med oss i monter A02:86
www.produktkontroll.se

Köp och sälj lastpallar - enkelt och smidigt!
Tjäna pengar på pall du inte behöver eller köp pall, nya eller 
begagnade, som levereras dit du önskar. Alltid med full koll 
på dina köp och transaktioner. Ladda ner appen idag!

Besök oss i 

monter F00:06

Jesper Berthold

RISE förpackningsmaterial, hållbarhet, 
design & branding samt E-han-
del. RISE kommer att hålla fyra 
seminarier inom några av de olika 
temana. De ger dig som åhörare 
möjligheten att få fördjupad kun-
skap om några av deras närings-
livsgrupper som Miljöpack och 
Normpack, och på vilket sätt dessa 
kan vara till hjälp för olika aktörer 
inom förpackningscykeln.

På Scanpack har RISE en monter 
där de visar upp arbetet med för-
packningar och olika aspekter kring 
detta. De demonstrerar nya idéer, 
material och förpackningslösningar. 
Bland annat kan du som besökare 
se och känna på jeanspapper och ta 
del av vilka möjligheter integrering 
av aktiva material i ett papper kan 
öppna. 

– Vi vill träffa nuvarande och po-
tentiella kunder och konkurrenter. 
Vi söker hela tiden nya möjligheter 
att nätverka och är väldigt intresse-
rade av nya idéer, lösningar och ny 
kunskap. Trots att vi är oberoende 
och inte går några speciella företags 
ärenden anser vi nog att vi tror på 
”fibern först”. Scanpack kommer 
med perfekt tajming för oss, avslutar 
Jesper Berthold. ●

Funktionsstyrd materialutveckling 
till nya förpackningar 

Här studerar  
vi hur människor 
ser, känner, upp- 

lever samt interagerar 
med förpackningar och 
material. 

Monter H04:12 
Scanpack Academy:Tisdag 23 okotber, 
11:00 – 12:00, Onsdag 24 oktober, 
10:00 – 11:00 & 14:00 – 15:00, 
Torsdag 25 oktober, 10:00 – 11:00

UTSTÄLLARLISTA

EFTER DITT BESÖK PÅ SCANPACK 
TAR DU HISSEN UPP TILL  
GOTHIA TOWERS RESTAURANG 
HEAVEN 23.

Där skapar barens DJ stämningen och våra 
kreativa bartendrar gör cocktails för alla  
smakriktningar (självklart även alkoholfria  
alternativ) – medan du njuter av utsikten.
Kom och häng med dina kollegor samt  
kunder i förpackningsbranschen!

Heaven 23 har öppet till  
kl. 01.00 tis-tors under mässveckan.

VARMT VÄLKOMMEN!

MISSA INTE 
HEAVEN 23!

Procurator Sverige AB

Profil Emballasje AS

Profood AB

Pronomic AB

Pronova AB

PROREG Control AB

Putoksnis, UAB

Quadpack

Radpak - Packaging Machinery Manufacturer

Ramson Packaging AB

Ranheim Paper & Board AS

Rani Plast Oy, AB

Reumatikerförbundet

RISE Research Institutes of Sweden

Robatech Nordic AB

Ronair Drying Solutions

Ropack Materialhantering AB

Rosa Heinz GmbH

Rosti GP AB

Rotab Rostfria Transportörer AB

Rotemica Consulting AB
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SAVOTECH AB
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Scandinavian Packaging A/S
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Schur
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Skipnes Etikett AS
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Super Dry Scandinavia AB
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Svenska Retursystem AB
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Takemoto Packaging

TARA PAC AB

TAWI AB

Tavil Ind. S.A.U.

Technomar & Adrem AS

TechPack AB

Techprint (Secure & Safe Techprint AB)

Tecnoglas S.A.

Tedelta, Capping Solutions

Tehnoinform JSC

Tekemas A/S

Teltek i Örebro AB

Tepro Machine & Pac System AB

Terekas Sweden AB (FlexBlow)

Tesa AB

Tetec AB

Thrace Polybulk AS

Tinter AB

ToFo Trading AB

TopStrap GmbH

TPS Rental Systems Ltd

Treform Packaging AB

Trepak International AB

TREPKO  A/S

Trioplast AB

Trondhjems Eskefabrikk AS

Tronrud Engineering

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

UAB Ioco Packaging
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Urschel Nordic

Valeria Lux

Walki

Van Genechten Packaging
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Weber Machinery AB

Vecta Design Ltd
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WestRock GmbH

Videojet Technologies Norway
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Visutech/HP
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Wold-Trade

Volta Belting Europe B.V.

WRH Global Nordic A/S
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 cartonblisters!

Scenprogram Scenprogram

SUPERBRANDSCENEN

Sustainable 
 Packaging Summit

Marcus Oscarsson

Simon Boas Hoffmeyer

Moderator 
Frida Zetterström

Tisdag 23 oktober 

TID: 11.00-12.00 
Sverige efter valet och världen efter 2 år med Trump
Marcus Oscarsson, politisk kommentator TV4

TID: 12.00-13.00  
Dumping Plastic: How Creativity Can End Our Toxic Relationship with 
Single-Use Plastic
Mr Andrew Gibbs, Founder & CEO, The Dieline, The Dieline Awards,  
Creative Director & Programming Partner, HOW Design Live

Sustainable Packaging Summit   
powered by Packaging Europe

TID: 13.00-13.05
Introduction
Mr Tim Sykes, Editor-in-Chief Packaging Europe 

TID: 13.05-13.20
EU Regulatory context for sustainability in packaging:   
opportunities and challenges for the packaging supply chain in Europe  
Mrs Gwendoline Riou, EU public affairs & communications  
manager, Europen

TID: 13.20-13.35
Making plastics circular – Danone’s challenges and initiatives  
Mr Phillippe Diercxsens, Packaging and environment manager,  
Danone Waters

TID: 13.35-13.50
The first supermarket to eliminate plastics Regulatory context for 
sustainability in packaging: opportunities and challenges for the  
packaging supply chain in Europe  
Mr Ian Schofield, Own label and packaging manager Iceland Foods

TID: 13.50-14.05
Transforming the UK Plastics Packaging Sector
Mrs Norah Lewis, Technical Specialist - Circular Economy Strategy,  
WRAP Global

TID: 14.05-14.20
Packaging sustainability: Ambition 2030 and the  
importance of partnerships 
Mr Gian De Belder, Principal Scientist, packaging R&D,  
Procter & Gamble

TID: 14.20-14.35
The most sustainable packaging is not always what you think
Dr Jocelyne Ehret, packaging strategist therightpackaging.com

TID: 14.35-15.00
Panel Discussion
Resource efficiency vs. packaging waste  

TID: 15.00-16.00
Sustainability Awards 
Immediately after the Sustainable Packaging Summit,  
visitors can enjoy drinks, nibbles and the announcement  
of the winners of the Sustainability Awards.

Onsdag 24 oktober

TID: 09.15-10.00 
Jakten på den perfekta kaffeförpackningen  
Madelene Breiling, Löfbergs

TID: 10.00-11.00 
Digitalization in Food & Beverage – What is it and why should I care? 
Mr Tomas Lagerberg, Global Technology Manager,  
Food & Beverage, ABB Group

TID: 11.00-12.00 
Sustainable innovations for a better future 
Mr Simon Boas Hoffmeyer, Director of Sustainability  
Carlsberg Group

TID: 12.00-13.00 
Turbo Talks 
Utställare får möjlighet att presentera sitt företag, en specifik produkt  
eller lösning, under två snabba minuter. 

TID: 13.00-14.00 
Brand owners interest in digital printing - the need to think differently!
Mr Christian Menegon, Worldwide business development director, HP Indigo

TID: 14.00-15.00 
Nature’s smart material – The power of a tree
Mr Michael Hannus, Chief of Innovations, Stora Enso

TID: 15.00-16.00 
Designing packaging to delight shoppers and consumers
Mr Wim Wouters, Creative Director DS Smith

Madelene Breiling

SUPERBRANDSCENEN 
Kostnadsfria seminarier på mässgolvet  

Hall B

Panel Discussion

Torsdag 25 oktober 

TID: 10.15-11.00  
The wonderland of digital print 
Mrs Hadar Peled Vaissman, Creative Manager  
HP Indigo Division

TID: 11.00-12.00  
e-commerce packaging trends & its future 
Mrs Marlena Skrzyniarz, Catergory Manager DS Smith

TID: 12.00-13.00  
Turbo Talks  
Utställare får möjlighet att presentera sitt företag, en 
specifik produkt eller lösning, under två snabba minuter. 

TID: 13.00-14.00 
New business models for automation roadmap in the digital  
innovation era. “How to integrate new technology with existing  
manufacturing automation landscape in order to increase   
flexibility and reduce time to market”.  
Mr Maurizio Mangiarotti, Global Process Automation  
and Excecution Systems Director, Johnson & Johnson

TID: 14.00-15.00 
How brands can design the lives we want to live
Mr Jesper von Wieding, Creative Director Pearlfisher

Fredag 26 oktober 

TID: 10.00-11.00  
How to create long lasting relationships with  
consumers! 
Mr Drew Smith, Founder and CEO Smith Lumen

TID: 11.00-12.00  
The Swedes are strange, and so am I… 
Mr Colin Moon, Antropolg och föreläsare,  
Colin Moon Communication

 
Med reservation för ändringar.

SUPERBRANDSCENEN

Hadar Peled Vaissman

Turbo Talks

Drew Smith

Colin Moon

Ladda ner vår app Mässor via App Store eller Google Play.
Innehåller utställarlista, program, produktnyheter m.m.



22 OKTOBER 2018Hela denna tematidning är en annons från OP Communication

H adar Peled Vaismanns 
uppdrag är att stödja 
applikationsutvecklingen för 

digitaltryck av allt från stora kampan-
jer hos globala varumärkesägare till 
nischade insatser hos lokala aktö-
rer – alla med utmaningen att möta 
millennie- och z-generationens krav 
på individualisering och versionshan-
tering. Konsumenterna förväntar sig 
att varumärkesägarna investerar i en 
personlig relation till dem, vilket kräver 
ett helt nytt sätt att tänka inom grafisk 
design och applikationsutveckling – 
inte minst inom förpackningar.

Digitaltryck erbjuder designern en 
plattform att förverkliga en helt ny 
typ av kreativitet som inte varit möjlig 
tidigare. 

– Jag ser dagligen hur inspirerade 
designer blir när de använder den nya 
verktygslådan och jag blir förbluffad 
över alla de fantastiska resultat med 
iögonfallande kampanjer som skapas, 
berättar 

Hadar Peled Vaissman entusiastiskt. 
Hennes uppdrag är att sprida 

kunskap om och visa möjligheter 
med de nya verktygen från HP 
Indigo Division för såväl designers 

som varumärkesägare, en utmaning 
som innebär att inspirera till hittills 
outforskade tankesätt.

– Utvecklingen påminner om 
när air-brush kom, en ny teknik lätt 
att lära och som startade en helt ny 
typ av konstart. Digitaltryck kan ses 
som dagens air-brush, en spännande 
nyorientering som på ett enkelt sätt 
breddar plattformen inom grafisk de-
sign, berättar Hadar Peled Vaissman. 

Hon understryker att digitaltryck 
är minst lika angeläget för mindre ak-
törer. Lokala varumärkesägare har en 
annan flexibilitet är större, de känner 
sina konsumenter bättre och har större 
behov av snabbhet och anpassning. 
Drivkraften hos lokala varumärke-
sägare sätter ofta press på de större, 
som måste kunna möta en snabb och 
skräddarsydd kommunikation. Bryt-
punkten för digitaltryck ligger mycket 
närmare än många tror, eftersom det 
inte handlar om en linjär utveckling 
utan om att möta ett konsumentbete-
ende i snabb förändring.

Med HP SmartStream Mosaic 
skapas oändliga designmöjligheter 
genom automatgenerering av ett stort 
antal helt unika grafikelement som 

Av | Katarina Elner-Haglund

Nord Drivsystem AB  |  info.se@nord.com nord.com

LÄTT INSTALLATION OCH UNDERHÅLL
UPP TILL 35 000 PAKET PER TIMME! Mer än 1000 drivenheter

från NORD DRIVESYSTEMS utgör en systemlösning för Australien´s

största paketdistributionscentral vid Tullamarine Airport, Melbourne.

Träffa NORD Drivsystem på Scanpack 
23-26 Oktober i Monter B03:02

enkelt bäddas in i arbetet. Designern 
får en ny plattform att utgå från och 

resultatet är en unik kundupplevelse, 
där inget mönster är det andra likt. 
Mjukvaran genererar automatiskt allt 
från hundra upp till flera miljoner  
unika mönster att arbete med. 
Variationerna skapas genom slumpvis 
transformering med hjälp av skalning, 
transpositionering och rotation.

På Scanpack är det premiär för HP 
SmartStream Collage, ett designverk-
tyg som tar steget ännu längre genom 
att använda ikoner för att skapa 
oändliga mönster. Ett stort antal varia-
tioner genereras genom slumpmässig 

placering av elementen och designern 
styr överlapp, opacitet och perspektiv.

Förutom möjligheter till individua-
lisering erbjuder HP Indigo Division 
digitaltryck en rad andra designförde-
lar, som tillgång till fler färger och att 
med genomskinligt bläck utnyttja sub-
stratets struktur på nya spännande sätt.

Låt dig inspireras och lär mer om 
nya designmöjligheter när Hadar 
Peled Vaissman berättar om ”The 
Wonderland of Digital Print” på 
Superbrandscenen, torsdag 25 oktober 
kl. 10:15-11:00. ●

F Ö R P A C K N I N G S M A S K I N E R  A B
LAGERBLAD
S k r ä d d a r s y d d  S l u t f ö r p a c k n i n g

Hadar Peled Vaissman 

Att jobba med designers och prepressexperter över hela 
världen är Hadar Peled Vaissmans vardag som Creative 
Manager på HP Indigo Division. Den 25 oktober berättar 
hon om The Wonderland of Digital Print på Superbrand- 
scenen. Digitaltryck innebär att man kan förverkliga en  
ny typ av kreativitet som inte varit möjlig tidigare. 

Utvecklingen  
påminner om 

när air-brush kom, 
en ny teknik lätt att 
lära och som starta-
de en helt ny typ 
av konstart.

På Superbrandscenen, torsdag 25 oktober kl. 10:15-11:00

Digitaltryck öppnar 
för ny sorts kreativitet

Hadar Peled Vaissman leder den  
kreativa verksamheten in-house hos HP 

Indigo och arbetar globalt med designers 
och prepressexperter inom applikations- 

utveckling för digitaltryck.



24 OKTOBER 2018Hela denna tematidning är en annons från OP Communication Hela denna tematidning är en annons från OP Communication 25OKTOBER 2018

Branding & Business 

CHRISTMAS 
SHOPPING
• Carrier Bags
• Light Packaging
• Gift Bags
• ColdSeal®

INSPIRATION 
FOR
• Retail
• Webshops
• Shipping
• Logistics 

STAND NO.  
H05:12WWW.BONG.COM 

S ustainability Awards är 
medvetet holistisk i sin 
bedömning.

  – Till att börja med så har vi sex 
kategorier så att innovationer från 
olika områden kan bli uppmärk-
sammade. Sen ber vi domarna 
explicit att ge högre poäng till bidrag 
som erbjuder en holistisk miljöpre-
standa. Till exempel; även om täv-
lingskategorin är ”resurseffektivitet” 
ska det vinnande bidraget inte bara 
vara det med störst viktreducering 
utan ska också kunna representera 
en hållbar förpackningslösning som 
inte resulterar i försämrad prestan-
da för andra miljökriterier, säger 
Tim Sykes, innehållsansvarig på 
Packaging Europe och arrangör av 
Sustainability Awards.

  Efter att ha fastslagit grundkri-
terierna, så tar Tim Sykes ett steg 
tillbaka och låter panelen som består 
av 17 domare från hela värdekedjan 
med sina erfarenheter att göra sina 

bedömningar.
  – Vägen till hållbara förpack-

ningar kommer att inkludera olika 
teknologier, inklusive utvecklingar 
av återvinning och sortering som 
för mer plast in i den cirkulära 
ekonomin, införande av biobaserade 
polymerer, pappersinnovation 
och smart tillverkning för att öka 
effektiviteten.

  Tim Sykes kommer att leda  
Sustainable Packaging Summit, följt 
av Sustainability Awards den 23 
oktober kl 13:00-16:00.

  – Vi har ett brett urval av talare 
som är i framkant av resurseffektivet 
/ förpackningsavfallsdilemmat och 
jag förväntar mig en livlig och upp-
lysande debatt mellan dem. Philippe 
Diercxsens från Danone Waters 
and Gian De Belder från P&G 
representerar två av världens största 
varumärken och båda är aktivt 
engagerade i att integrera bolagens 
förpackningar, vilka till stor del be-

Av| Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck

Missa inte Sustainability Awards på  
Superbrandscenen den 23 oktober kl 13-16.  
Sustainability Awards har som mål att lyfta 
fram de bästa innovationerna från hela  
värdekedjan.

Utvecklingen går snabbt framåt och förpackningars design och håll-
barhet får allt mer betydelse. Wim Wouters, en av Scanpacks keynote 
speakers kommer att berätta om de senaste trenderna.

Sustainability  
Awards på Scanpack

        På Superbrandscenen  
23 oktober kl 13.00-16.00

  – Jag vill att mässbesökarna som 
kommer och lyssnar på mig blir 
informerade och inspirerade av de nya 
trender och lösningar som finns på 
marknaden, säger Wim Wouters.

  Wim Wouters är Creative Director på 
DS Smith, ett globalt förpackningsföretag 
inom hållbara förpackningar (papper 
och kartong). Han är med och designar 
konsument- och återförsäljarförpackningar. 
Konsumentperspektivet är Wim Wouters 
huvudfokus.

  – Det är en ökad efterfrågan 
på mer hållbara förpackningar och 
förpackningsmaterial men även design. 
Konsumenternas röster är högre än tidigare 
vilket gör att stora varumärken sätter 
förpackningar högst upp på agendan för att 
möta krav om klimatvänliga alternativ.

  Wim Wouters ser ett tydligt behov av 

  Wim Wouters 

På Superbrandscenen: onsdag 24 oktober kl 14,00-16,00

utveckling inom industrin för att ytterligare 
optimera produktionen och prestandan hos 
förpackningar genom att anamma teknik 
och erfarenheter från andra områden.

  – Det kommer att bli mer fiberbaserade 
förpackningar och jag ser även att 
förpackningarna kommer få ett smartare 
interface (IoT) inom supply chain och 
mellan produkt/varumärke/konsument. 
Det kommer också att bli mer fokus på 
förnybara och alternativa basmaterial.

  Förpackningens betydelse är stor idag 
men kommer enligt Wim Wouters få ännu 
större påverkan i framtiden:

  – Förpackningen är gränssnittet 
mellan varumärket och kunden och det 
avslöjar en hel del både om produkten 
och varumärket. Det var några år sedan 
jag var på Scanpack senast och det ska bli 
spännande att komma tillbaka. ●

                   finalister tävlar om  
titeln som bästa hållbara förpackning
24Spännande föredrag om  

nya trender och lösningar  
inom förpackningsindustrin

står av plast, i den cirkulära ekonomin. 
Samtidigt kommer Ian Schofield 
som är head of packaging på Iceland 
Foods – mataffären som det här året 
tog det radikala beslutet att eliminera 
all plast från sina egna produkter. Det 
kommer bli extremt intressant att höra 
från honom om R&D utmaningarna 
Iceland möter för att nå sina mål.  
Vi har också förmånen att få ett 
bredare och mer distanserat perspektiv 
av ämnet från förpackningsexperten 
Jocelyne Ehret och Pia Sandvik, vd 
på RISE. Jag ser också mycket fram 
emot att tillkännage Sustainability 
Awards vinnare. Slutligen hoppas jag 
få se en stor publik på eventet: det är 
fri entré för alla besökare på Scanpack. 
Kom och gör oss sällskap vid Super-
brandscenen! ●

Prisutdelning på  
Superbrandscenen  

den 23 oktober  
kl 16.00

Av | Katarina Elner-Haglund 

MACHINERYBEST PRACTICE

BIO-BASED PACKAGING

DRIVING THE  
CIRCULAR ECONOMY

RECYCLABLE PACKAGING

RESOURCE EFFICIENCY

Coca-Cola Western Europe - This is Forward 
Circular Economy
M&S - Plan A
Iceland Foods - First Retailer to go Plastic 
Free
RPC M&H Plastics - Garçon Wines Recycled 
PET Flat Profile Wine Bottle

Rapid Action Packaging Ltd - AgriRAP
SIG Combibloc - SIGNATURE PACK
Dow Europe GmbH - Sustainable Feedstock 
for Bio-based LDPE Production
VTT Technical Research Centre of Finland 
Ltd - Cellulose-based packaging substrate

Whirley-Validfill in collaboration with The Coca-Co-
la Company - Coca-Cola Freestyle with re-usable 
intelligent bottles 
James Cropper - CupCycling™
SkyCell AG - Recycled Temperature Control 
Container
Henkel AG & Co. KGaA - Pattex Made at Home 
Universal Glue

Mayr-Melnhof Karton GmbH - FOODBOARD™ 
virgin fibre 
RPC bpi protec - X-EnviroPouch 
Braiform - Garment hanger recycling
WestRock - EnShield Natural Kraft

Stora Enso Packaging Solution - ECOFISHBOX
BillerudKorsnäs - Disappearing cement sack
Horizon 2020-funded project - NANOPACK
Uflex Limited - Waterless Internet Flower 
Packaging

Ardagh Group - Sustainable Hybrid Battery 
Storage
Amcor Rigid Plastics and The Liquiform Group 
- LiquidForming Plastic Bottles 
Sidel - Aseptic Combi Predis™
DS Smith Packaging Systems - Made2Fit
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S imon Boas Hoffmeyer, 
Sustainability Director på 
Carlsberg Group kommer 

på Scanpack att berätta om hur 
Carlsberg arbetar strategiskt med 
hållbarhet genom sitt bransch- 
ledande hållbarhetsprogram Together 
Towards ZERO. Presentationen 
kommer att innehålla konkreta 
exempel på hur företaget arbetar för 
att uppnå sina ambitiösa mål, där de 
bland annat har åtagit sig att ha Noll 
Koldioxid- avtryck i sina bryggerier 
och att minska koldioxidavtryck-
et över hela värdekedjan med 30 

procent före år 2030. Förpackningar 
utgör cirka 40 procent av företagets 
globala koldioxidavtryck och är där-
för ett viktigt fokusområde. Under 
presentationen kommer Simon Boas 
Hoffmeyer att ge exempel på hur  
företaget engagerar konsumenter 
med mer hållbara förpackningsinn-
ovationer. Bland annat genom att 
berätta om utvecklingen av världens 
första biobaserade ölflaska – The 
Green Fiber Bottle.

– Att bry sig om sin omgivning 
och ta ansvar ligger verkligen i 
företagets kultur. Vi på Carlsberg är 

stolta över det vi gör och visar andra 
att det går att vara effektiv, lönsam 
och hållbar samtidigt, säger Simon 
Boas Hoffmeyer.

Simon har utvecklat affärsdrivna 
hållbarhetslösningar i mer än tio 
år inom många olika områden som 
etik/efterlevnadskontroll, rapporte-
ring, kommunikation, datahantering 
och varumärkesbyggande. Han är 
hållbarhetsdirektör på Carlsberg 
Group och är bland annat ansvarig 
för utvecklingen och genomförandet 
av hållbarhetsprogrammet Together 
Towards ZERO. Hans intresse 

ligger särskilt i att göra hållbar-
het relevant och tillgängligt för 
konsumenterna, samt att utveckla 
partnerskap över värdekedjan för att 
uppnå hållbarhetsmålen.

Tar ett stort ansvar
Sedan 2015 har man på Carlsberg 

minskat sitt globala koldioxidav-
tryck med 16 procent och man är 
säker på att man kommer att nå de 
högt satta målen. Tron på den egna 
styrkan och strategin inspirerar 
andra företag.

Den nya fiberbaserade ölflaskan 

© 2018 Sealed Air Corp. All rights reserved.

IDEAL FOR
PROTECTING

MEATS, POULTRY,
FISH AND PROFITS

As a processor, you know the key to a better bottom line
is Operational Efficiency. That’s why Sealed Air Food

Care continues to bring you game-changing innovations
to improve profits — like Darfresh® On Tray vacuum skin

packaging. This breakthrough allows you to increase
output by as much as 45% while saving 40% per pack on

film. Best of all, it works with your existing loading
approach. See how this and other solutions can

deliver you measurable business results.

Visit sealedair.com/darfresh-tray-uk to find out more.

Av | Katarina Elner-Haglund 

Dagens konsumenter är miljömedvetna och 
samhället strävar mot en hållbar utveckling. 
Detta ställer höga krav på företagens  
produktutveckling. Lyssna på Boas Hoffmeyer 
24 oktober kl 11-12, Superbrandscenen. 

Simon Boas Hoffmeyer, 
Sustainability Director på 

Carlsberg Group

är revolutionerande och erbjuder 
konsumenterna ett lägre koldiox-
idavtryck.

– Konsumenterna gynnas av att 
vi fokuserar på att arbeta hållbart.  
Vi vill hjälpa konsumenterna att 
använda förpackningarna på ett 
bättre sätt och Carlsberg jobbar med 
hela kedjan från tillverkning till 
återvinning.

Carlsberg arbetar med hållbar-
het på flera plan och verkar även 
för ansvarsfull konsumtion. Aktiva 
kampanjer görs bland annat för 
”Don´t drink and drive” och för att 
motverka att minderåriga dricker 
alkolhol.

På Scanpack ser Simon fram 
emot att engagera åhörarna och 
diskutera Carlsbergs hållbarhetspro-
gram i detalj.

– Det ska också bli spännande att 
träffa experter inom förpacknings-
industrin som kan förpackningar 
utan och innan, avslutar Simon Boas 
Hoffmeyer.

Läs mer om Carlsbergs hållbar-
hetsarbete: www.carlsberggroup.
com/sustainability. ●

Simon Boas Hoffmeyer, Carlsberg

På  Superbrandscenen, 24 oktober kl 11.00-12.00

Konsumenterna 
gynnas av att 

vi fokuserar på att 
arbeta hållbart.  

Carlsberg

FÖRBERED DIG PÅ EN OFÖRGLÖMLIG UPPLEVELSE. 
SCANPACKS BRANSCHFEST LIKNAR INGET DU 
TIDIGARE VARIT MED OM.

NÄR: Onsdagen den 24 oktober 2018

VAR: The Concept, Kungsportsplatsen, Göteborg 
(7-10 minuters promenad, tre hållplatser med spårvagn, 
fem minuter med taxi från Svenska Mässan)

VAD: The Party

Köp din partybiljett på vår webbplats: scanpack.se
Pris: 250 kr exkl. moms, i priset ingår entré, garderob 
och en drinkbiljett. Insläpp kl. 21.30.

PACK FOR PARTY!
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-De nordiska länderna ligger alltid i 
framkant när det gäller innovationer 
inom förpackningsområdet. Därför är 
det speciellt roligt att få visa Andrew 
Gibbs alla nyheter på Scanpack, säger 
Anna-Lena Friberg, affärsansvarig 
Scanpack.

Efter att ha avlagt sin kandidatexa-
men (BA Graphic Design) vid 19 års 
ålder, arbetade Gibbs som produktions-
konstnär för ett presentföretag i lyxseg-
mentet där han utformade produkter 
och förpackningar för stora amerikan-
ska detaljister och varumärken.

Han såg ett stort behov av in-

spirerande förpackningsdesign för 
vardagsprodukter och grundade därför 
The Dieline år 2007. Det blev snabbt 
världens mest populära webbplats 
för förpackningsdesign och lockade 
miljontals läsare.

År 2009 grundade Gibbs The 
Dieline Awards för att uppmärksam-
ma världens bästa förpackningsdesign 
för konsumentprodukter. Följande år 
lanserades The Dieline Conference, ett 
program rörande fallstudier och bästa 
praxis för kreatörer inom branschen. 
År 2015 blev han utnämnd till Chef-
redaktör för HOW Design Magazine, 

och blev därmed den yngste redaktö-
ren någonsin av ett designmagasin.

Andrew Gibbs är nu Kreativ Chef 
och Programpartner för HOW Design 
LIVE, en av världens största årliga 
sammankomster för kreatörer. Han 
är också en Rådgivande Styrelsele-
damot i AIGA (American Institute 
of Graphic Arts) Los Angeles, och 
undervisar i förpackningsdesign på Art 
Center College of Design i Pasadena, 
Kalifornien. ●

Andrew Gibbs, grundare av  
The Dieline, Keynote på Scanpack 2018
The Dieline har kallats den ultimata hemsidan för förpackningsdesign. Lyssna till VD Andrew 
Gibbs på Superbrandscen 23 oktober kl 12-13

På Superbrandscenen 23 oktober 
kl 12.00-13.00

Roliga insikter om  
kulturkrockar i affärslivet
När representanter från företag från olika 
länder ska göra affärer uppstår ibland komis-
ka situationer till följd av kulturella skillnader 
och språkförbistringar. Colin Moon kommer 
på Scanpack att ge ett underhållande före-
drag om kulturkrockar, misskommunikation 
och om hur svenskar upplevs utomlands.

Colin Moon som har fått 
flera utmärkelser, bland 
annat som Årets Talare 
(Business Speaker of the 
Year), har en förmåga att 
både få publiken att skratta 
och att få fram budskapet 
om hur viktigt det är med 
självinsikt och att vara förberedd och påläst när man 
arbetar med affärer internationellt.

  – Jag kommer bland annat att tala om hur kon-
stiga vi alla är i någons ögon. Jag vill att folk ska ställa 
sig frågan om man är hälften så normal som man 
kanske tror, säger Colin Moon.

  Colin Moon är antropolog och är fascinerad av 
olika kulturer och i synnerhet affärskulturer. Han har 
bott i ett flertal länder och är nu bosatt i Sverige. När 
det kommer till internationella affärsmöten finns det 
mycket intressanta iakttagelser enligt Colin Moon.

  – Ingen annanstans är kulturella skillnader så 
märkbara som just på möten. Vissa deltagare håller 
tyst och väntar på att bli tillfrågade om de har en 
åsikt, vissa tar för sig, vissa vill fatta raska beslut, vissa 
vill åka hem och förankra först, vissa vill hålla sig till 
dagordningen, vissa ser det mer som ett bollplank, 
vissa vill börja och sluta i tid, vissa vill sluta när alla är 
överens osv.

  Han ser fram emot mötet med besökarna 
på Scanpack och tror att det kommer att bli en 
underhållande stund med mycket insikt för de som 
kommer och lyssnar.

  – Jag vill att folk ska kunna skratta åt sig själva – 
att se hur konstiga vi alla är. Detta är mycket nyttigt 
för just svenskar eftersom de brukar vara så pass 
övertygande om sin egen normalitet och  
vanlighet, avslutar Colin Moon. ●

COLIN MOON

På Superbrandscenen 26 oktober kl 11.00-12.00

När Frida inte modererar på Scanpack jobbar hon som frilans-
journalist, stylist och programledare. Hon gillar fart och fläkt 
och beskriver sig själv som en person som oftast har koll på både 
väderstreck och trendriktning.

Hallå där Frida! Snart är det dags, vad förväntar du dig av 
Scanpack?
Jag ser fram emot att få ta del av både befintliga lösningar och 
morgondagens innovationer. Jag är också nyfiken på att få höra 
mer om industrin, ett område där jag inte är helt hemma. Men 
som jag å andra sidan dagligen blir berörd av som konsument. 
Jag ser helt enkelt fram emot att både få kunskap och inspira-
tion.

Är det något speciellt som du ser fram emot?
Allt som berör samhällets strävan mot att bli mer cirkulärt och 
hållbart är intressant. Industrin spelar en viktig roll i det, och det 
känns som att många av de närvarande aktörerna på Scanpack 
ligger i framkant när det gäller lösningar och innovationer som 
vi konsumenter ännu inte känner till. Jag ser även fram emot 

Turbo Talks, det är alltid kul att uppleva lite action på scen.

Finns det någon programpunkt som du tycker låter lite extra 
intressant?
Jag ser fram emot att ta del av Marcus Oscarssons analys av 
valet och hur det kan komma att påverka svensk industri. Jag 
tycker även att eftermiddagen med hållbarhetsfokus verkar 
väldigt intressant!

Med tanke på att du även är stylist är vi ju nyfikna på om du 
har något stylingtips att bjuda på inför mässan? Ska man satsa 
på ett par snygga skor framför bekväma eller räcker det med 
att krydda outfiten med något färgglatt?
Det vore dumt att bortse från komforten och ett par mässvän-
liga skor, utan låt i stället en annan del av outfiten poppa. En 
fluga, skjorta eller kjol i starka färger eller mönster funkar alltid. 
Hösten 2018 är extremt välskräddad, kostymen står i fokus så 
jag tror att många av mässbesökarna redan ligger i framkant rent 
trendmässigt! . ●

HALLÅ DÄR FRIDA ZETTERSTRÖM
Snart är det dags för norra Europas största förpackningsmässa och vi har tagit tempen på vår 
moderator Frida Zetterström. Vad förväntar hon sig av de fyra dagarna i slutet av oktober och är 
det viktigare att ha ett par fotriktiga skor än ett par riktigt snygga på mässgolvet?

NYFIKEN PÅ NÅGOT NYTT?
Bänka dig i Scanpack Academy

kl.11.00-12.00 

Systematic packaging development  

Learn how to use Systematic packaging development in 6 steps to 

reach an optimum solution that takes into account the weaknesses 

of the product, the hazards of the distribution environment and the 

characteristics of the packaging materials.

Anna Broodh, Senior packaging consultant, RISE

Jesper Berthold, Director Packaging development & Product testing, RISE

kl 13.00-14.00 

Intelligent Packaging – digital connectivity for better experience and 

efficiency

Connect and communicate. Digitalise and differentiate. Breakthrough 

technologies are starting to put the power of data into packaging – and 

into the hands of consumers and to brand owners. Different software and 

connectivity services will enable even today different future for us. What 

is coming and how we can utilize it already now.

Juha Maijala, Director Intelligent Packaging Stora Enso

kl 14.00-15.00 

Surface modification of packaging materials for perception delivery  

In this talk, we will present possible ways to modify surfaces as well as 

how to study the effect of surface properties on tactile perception.

Kenth Johansson, Lic Eng RISE

Lisa Skedung, Ph D RISE

kl 11.00-12.00 

Hur designar man lätthanterliga förpackningar?

Det här seminariet vänder sig till dig som på ett eller annat sätt har 

inflytande i utvecklingen av konsumentförpackningar och vill få inblick 

kl 12.00-13.00 

Requirements and legislation of Food Contact Materials (FCM)

In this talk, we will present the current requirements and legislation, discuss the 

recent development and the challenges within FCM.

Kai-Yee Thim, Director Product Safety RISE

Hans Steijer, Project Manager of industry Group Normpack RISE

kl 13.00-14.00 

Intelligent Packaging – digital connectivity for better experience and efficiency

Connect and communicate. Digitalise and differentiate. Breakthrough 

technologies are starting to put the power of data into packaging – and into the 

hands of consumers and to brand owners. Different software and connectivity 

services will enable even today different future for us. What is coming and how 

we can utilize it already now.

Juha Maijala, Director Intelligent Packaging Stora Enso

kl 14.00-15.00 

Safe Collaboration -Robots in production

There has always been a trade-off between safety and efficiency in the 

production industry. Large, fast and powerful robots need extensive and 

powerful safety measures resulting in substantial footprints, whilst manual 

labor has efficiency deficiencies. Could the key to increased efficiency with a 

small footprint be the collaborative robots?

Fredrik Sannehed, Automation Engineer Flexlink AB

TISDAG 23 OKTOBER   LOKAL: R 17 

ONSDAG 24 OKTOBER  LOKAL R2 

TORSDAG 25 OKTOBER   LOKAL R17 

FREDAG 26 OKTOBER  LOKAL R17 

kl 10.00-11.00 

Does it makes sense? Insights from consumer studies

We study how people see, feel, perceive and interact with packaging, 

graphic products, new materials. Based on the various functions 

of packaging, we present insights from different research studies. 

Learn how consumers experience and evaluate packaging, products 

and (new) material, and how attention and visual processing affect 

decision-making

Siv Lindberg, Senior Research Associate RISE

Annika Lindström, Research Associate RISE

kl 11.00-12.00 

Konsten att bygga varumärken genom förpackningsdesign

Vi kommer att prata om förpackningen som varumärkesbärare, vilka 

krav som ställs på en förpackning för att den ska bli en stark 

varumärkesbärare men också vilka möjligheter en förpackning skapar 

för varumärkeskommunikationen.

Sara Larsson, Broby Grafiska

i hur man kan göra demlätta att använda. Du får också veta hur ni får 

”Easy to use”-märkningen på era förpackningar.

Lena Lorentzen, Professor i industridesign, Sweden for All

kl 14.00-15.00 

Integrated electronics in packaging

We are exploring what possibilities the integration of active materials 

inside a paper can open. Here, we will discuss both how to add the 

active materials in the papermaking process and future applications.

Hjalmar Granberg, PhD RISE

Karl Håkansson, PhD RISE

kl 10.00-11.00 

Requirements and legislation of Food Contact Materials (FCM)

 In this talk, we will present the current requirements and legislation, 

discuss the recent development and the challenges within FCM.

Kai-Yee Thim, Director Product Safety RISE

Hans Steijer, Project Manager of industry Group Normpack RISE

Ta del av kostnadsfria utbildningar direkt på mässgolvet!
Scanpack Academy är forumet som erbjuder kostnadsfria utbildningsseminarier inom årets fokusområden: 
Smart Industry, tryck, förpackningsmaterial, hållbarhet, design & branding samt E-handel. Utbildningarna 
är för dig som är ny i industrin eller för dig som helt enkelt är nyfiken på något nytt. Vår devis är att man 

aldrig blir riktigt fullärd, därför är alla varmt välkomna att ta plats i Scanpack Academy!

Tillsammans med några av våra utställare erbjuder vi kostnadsfria utbildningar för dig som besöker  
Scanpack den 23-26 oktober. Gå på en ”lektion” eller sitt i skolbänken hela dagen! Vi erbjuder en  

internationell mötesplats för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande.
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Välkommen till vår värld av innovativa lösningar!

Monter B06:57

100% Automatiska formatbyten
Helt automatiska formatbyten innebär att du ställer om maskinerna 
med ett knapptryck i panelen. Inga formatdelar eller verktyg behövs

Besök oss i vår monter på Scanpack så berättar vi mer!

Fyllningsmaskiner - Kapsyleringsmaskiner - Blandare - Mixers

Svenska Pump AB
Fågelsångsvägen 14
18642 VALLENTUNA

+46(0)-511 731 00 
info@svenskapump.se

Stora Enso 

– Våra intelligenta förpackningar 
stärker existerande förpackningslös-
ningar genom att vi erbjuder RFID 
chip, RFID läsare och mjukvara för 
applicering genom delar av eller hela 
värdekedjan hos våra kunder. Våra 
intelligenta förpackningslösningar 
hjälper våra kunder att digitalisera 
sin verksamhet från tillverkning till 
efterförsäljning. Varje lösning utgår 
alltid från våra kunders specifika 
behov och svarar ofta för en eller 
flera utmaningar som finns i kundens 
värdekedja, säger Björn Thunström, 
SVP Marketing & Innovation, 
Division Packaging Solutions på 
Stora Enso.

  E-handeln kommer får en på-
verkan på förpackningens utveckling 
och detta är också något som Björn 
Thunström kommer att prata om 
under sin föreläsning på Scanpack.

– Det finns två huvudsakliga 
områden där förpackningens 
roll förändras i och med en ökad 
e-handel. Den första är kopplad 
till kundupplevelsen och den andra 
är logistikkedjan. När konsumen-
ter börjar handla online förlorar 
varumärkesägare kontrollen över 
kundupplevelsen som traditionellt 
finns när konsumenter besöker en 
fysisk butik. Det har stor inverkan 
på förpackningen som nu kan vara 
den första fysiska upplevelsen av ett 
varumärke som konsumenter får när 
den beställda varan hämtas.  Hur 
enkel produkten är att transportera 
till hemmet, hur förpackningen ser 
ut när den tas emot, hur den ser 
ut när den öppnas, hur produkten 
presenteras och hur lätt det är att 
återförsluta och returnera är alla 
exempel på de dimensioner som 

förpackningens design måste ta 
hänsyn till. Den andra delen handlar 
om att förstå hur förpackningen kan 
utvecklas för att möjliggöra bättre 
och effektivare logistisk hantering 
både på lagret, i transport och vi 
returer från kunder. 

 Den komplexa logistiken sätter 
stora krav på förpackningen. Stora 
Enso har utvecklat en specifik 
produktportfölj för e-handelsför-
packningar som man kallar ”e-Tales”. 
Produktportföljen innehåller både 
tjänster och produkter som möter 
utmaningarna som e-handlare står 
inför.

 – Vi vill jobba tillsammans med 
våra kunder och partners när vi 
utvecklar nya och skräddarsydda 
lösningar oavsett vilken industri 
eller slutanvändande som för-
packningen avser användas i. Som 

Av| Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, 
biomaterial, träprodukter och papper. Företaget har som mål att ersätta icke förnybara 
material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä 
och andra förnybara material. 

förpackningsexperter måste vi hela 
tiden jobba hårt för att analysera 
vad för utmaningar våra kunder står 
inför och hur våra produkter kan 
vara en del av lösningen. Detta har 
vi en strukturerad process för, inte 
minst i våra DesignStudios. Utveck-
landet av e-Tales portföljen är ett 
bra exempel på hur vi vill jobba. 

De som kommer och lyssnar 
på Björn Thunström på Scanpack 
kommer att få en inblick i förpack-

ningarnas spännande framtid och 
utveckling.

  – Vi vill att publiken ska få med 
sig några av de insikter som vi har 
inom förpackningens utveckling 
och framtida roll inom e-handel. 
Dessutom vill vi ge en inblick i hur 
innovation genom design och intel-
ligenta förpackningar kan effektivi-
sera bland annat e-handeln, avslutar 
Björn Thunström. ● 

På Speakers Stage i H-hallen: 25 oktober kl 13,00-14,00

Björn Thunström, SVP 
Marketing & Innovation, 
Division Packaging Solu-

tions på Stora Enso

Få insikt om förpackningens  
utveckling och framtida roll inom e-handel

Turbo Talks är ett nytt inslag på Scanpack, på 
Superbrandscenen kommer flera start-ups 
och innovativa lösningar presenteras under 
snabba pitchar på två minuter, när klockan 

stannar är tiden slut.

(MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR)

FÖRETAG
SuperDry 

Vangby

Pall-Pack

Å&R Carton

Reumatikerförbundet

CC Pack

UAB Ioco Packaging
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Mobergs Produktkontroll AB

Walki

Bong Sverige

WestRock GmbH Consumer 

Paperboard EMEA

TID
12.03-12.05

12.07-12.09

12.11-12.13

12.15-12.17

12.19-12.21

12.23-12.25

12.27-12.29

12.31-12.33

12.35-12.37

12.39-12.41

12.43-12.45

12.47-12.49

12.51-12.53

TID

12.03-12.05

12.07-12.09

12.15-12.17

12.19-12.21

12.23-12.25

12.27-12.29

12.35-12.37

12.39-12.41 

12.31-12.33

FÖRETAG

PPS

Smurfit Kappa

RT Robotics AB

Stemmer Imaging AB

Seelution AB

Pronomic

A. Hartzopoulos

Mezonic AS

Nolato Plastteknik +  

Nolato Cerbo

TALARE
Pär Svensson

Fredrik Sätradahl

Axel Hagen

Mathias Pettersson

Lena Lorentzen

Åke Larsson

Martynas Jasulaitis

Maud Rahm

Isabel De Maistre

Fredrik Moberg

Annika Sundell

Henrik Wahlgren

Regina Knoll

TALARE

Mikael Ulbl

Oskar Wästlund

Matthias Hellberg

Peter Trollsås

Dag Tryggö

Mikael Djulstedt

Lefki Prountzou

Morgan Broberg

Christian Meding

Onsdag 24 oktober

Torsdag 25 oktober

TURB0 TALKS

Under Turbo Talks intar de utställare som anmält sig 
till eventet scenen en i taget. De får två minuter på 

sig att väcka åskådarnas intresse och locka dem till att 
besöka deras monter. Intresset för Turbo Talks har varit 

stort och utställare från olika länder har fattat tycke 
för konceptet och anmält sig till det fartfyllda eventet. 

Turbo Talks är fördelat på två dagar och välkomnar alla 
besökare. Frida Zetterberg är moderator. 

  – Det här är ett ypperligt tillfälle för utställarna att 
synas, presentera sina nyheter och berätta om vad de 

kommer att ta upp och demonstrera på mässan. Vi har 
30 bolag från olika länder som har anmält sig till att 

delta vilket känns oerhört kul. Turbo Talks är ett fartfyllt 
event som ger deltagarna chansen att med glimten i 

ögat visa upp sig, säger Anna-Lena Friberg, Exhibition 
Manager på Scanpack.

Superbrandscenen. ons-tors, kl 12-13.
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En lyckad förpackning eller display är resultatet av en dialog.
Ett samspel utan prestige. Med full respekt för olika kunskap.
I vår monter finns bra exempel.
Och alla möjligheter till egna repliker.
Titta in och bubbla en stund!

Scanpack 23–26 oktober, monter B02:22

DS Smith
Tel +46 (0)370 - 420 00
packaging.sweden@dssmith.com

Let’s talk!

dssmithpackaging.se


