
2019דצמבר 

חידושים בטכנולוגית  

2020וחווית האריזה 



מעצב תעשייתי  ♦

אריזותוקרגל( פרנקל כרמל)אריזות . ד.בכמנהל פיתוח אריזה ♦

בארי שיין וצבי שכטר: בתחוםמייסטרים2תלמיד של ♦

בעלים של משרד לתכנון אריזה יחיד מסוגו בארץ♦

,  אריזה חיצונית, החל מחומרי דיפון, צוות מקצועי שמתכנן אריזה♦

האריזהולוגיסטיקתמאסטרים 

-וואקום, MOLDED PULP, מתמחים בחדשנות בתחומי קרטון♦

ספוג, פרומינג

וציוד לדיגום אריזה, מכשור מעבדה, פיתוח מקצועי מגובה בידע♦

של שיווק עצמישניות60-ירון מיטל

?מה אנחנו לא

לא מתחרים בסטנדרט של המפעלים והמבלטנים

https://www.meytal-pack.com/


♦e-commerce  עובדה קיימת

(2017)מקמעונאות מוצרים 10%-נפח הפעילות הנוכחי♦

ישראל דוגמא מובילה ביכולת ההסתגלות לשינויים וחידושים  ♦

בהרגלי צרכנות

עידן של קונפליקטים



תחזית גידול מכירות און ליין בשנים 

בשנה 15-20%הקרובות 

חברת מחקרי שוק ומגמות המתמחה בתחום PIRA-ספק מידע

האריזה



2018 retail closings: The latest news - USA
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• Best Buy cell phone stores – 250 

stores

• Sam’s Club – 63 stores

• Macy’s – 11 stores

• Sears and Kmart – 103 stores

• Teavana – 379 stores

• Toys R Us – 735 stores

• Bon-Ton – 256 stores



♦ Ross Dress for Less

♦ dd’s DISCOUNTS

♦ T.J. Maxx

♦ Marshalls

♦ HomeGoods

♦ Dollar General

Discount retailer are opening hundreds of stores

https://www.rossstores.com/
https://www.ddsdiscounts.com/
http://www.tkqlhce.com/rp83ft1zt0GOQJMQOKGIJMQLHOL
https://www.marshallsonline.com/
https://www.homegoods.com/
http://fxo.co/5ViT


מסקנה
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2015מתוך מחקר של נילסן 

רשתות מבוססות מחיר מנצחות רשתות מבוססות ערך

אריזות זולות= מוצרים מוזלים 

המשך לחץ תמחירי על יצרני האריזות= אריזות זולות 



?מה אומרים הגדולים
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?מה אומרים הגדולים
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 UNBOXINGמלך ה



?מה אומרים הלקוחות
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שחזו העלמות של תעשיית אריזות המדףהמציאות הכתה את התחזיות הפסימיות

UNBOXING TREND

2016 – 39 million videos

2018- 70 million videos

חוכמת ההמונים–הרשתות החברתיות 
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?חדשנות? איך גדלים? אז איך שורדים
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?חדשנות? איך גדלים? אז איך שורדים

BillerudKorsnäs reveals new eco-friendly plant-

based barrier paper 

BillerudKorsnäs has announced Repel Pure – a new 

environmentally friendly barrier paper for food 

applications

Stora Enso and Sulapac collaborate on 

biodegradable straw 

Stora Enso and Sulapac are launching a renewable 

and biodegradable straw to help combat the global 

problem of plastic waste. 

Single-use foodservice packaging

http://services3.circdata-solutions.co.uk/dynamail/1_0_18_6098/linker.aspx?email=yameytal@yahoo.com&sysid=152&recipientguid=fc16aaf4-fc31-48e7-8c2a-d631d71e5490&redirect=https%3a%2f%2fpackagingeurope.com%2fnew-bk-barrier-paper%2f%3futm_source%3dWeeklyNewsletter%26utm_medium%3dNews
http://services3.circdata-solutions.co.uk/dynamail/1_0_18_6098/linker.aspx?email=yameytal@yahoo.com&sysid=152&recipientguid=fc16aaf4-fc31-48e7-8c2a-d631d71e5490&redirect=https%3a%2f%2fpackagingeurope.com%2fstora-enso-sulapac-straw%2f%3futm_source%3dWeeklyNewsletter%26utm_medium%3dNews


E-ink
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https://vimeo.com/183330157?from=outro-embed

https://vimeo.com/saralon/elcardesign

https://vimeo.com/183330157?from=outro-embed
https://vimeo.com/saralon/elcardesign


E-paper

?מה עושים עם זה♦

שנות פיתוח ועוד אין פריצת דרך40♦

עדיין שחור לבן♦



Technology NFC & RFID Tags

♦ Integration of chips with Near Field Communication (NFC) technology.. 

♦ The radio chips contain a unique identity and thus make it difficult to 

counterfeit drugs. The chips can be described with additional information. In 

addition, they provide digital tamper evidence.

Advantages at a glance

improved communication between 

patient, physician and manufacturer

•Possibility to store data

•Automatic initiation of the app after 

scanning

•A device can be started directly 

•Coding of data possible

•Direct data exchange (temp 

monitoring -> tracking with the 

smartphone)

•Duplication not possible (own ID) 
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Augmented reality (AR) is a 

technology that enables us to 

add a digital layer onto the world 

around us. It connects the 

physical world of things with the 

digital world of devices.

The intelligent pharmaceutical 

packaging serves as a 

communication medium with the 

patients and offers them a 

gateway to valuable information 

and services of the digital world

Augmented realityמציאות רבודה

Past the parameters of physical packaging

by Libby Munford

25 July 2019

Advantages at a glance

•Digital package insert 

with reading function

•Easy management of 

personal data

•Training videos for 

"home use" can be 

integrated 

•Automatic re-ordering at 

your desired pharmacy

•Adaptation of app 

content without artwork 

changes of the packaging

המשמשת כהעתק של  מחשובטכנולוגיית

במציאות זאת משולבים אלמנטים  . המציאות

וירטואליים המתמזגים עם הסביבה האמיתית בזמן  

(ויקיפדיה)אמת ובאופן אינטראקטיבי

https://packagingeurope.com/topics/libby-Munford/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91


?למי מיועדת החדשנות

נישות

קוסמטיקה♦

תכשיטים♦

סמים/ תרופות ♦

מכשור רפואי חדשני♦

אלכוהול♦
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שימושים

שיווק/ קידום מכירות ♦

מניעת זיוף מותג♦

נגד גניבת תכולה♦

Illuminating the future

תחומים



?על מה דיברנו היום

תימשך הקניבליזציה-הרגילות בסופר הריטיילבתחום אריזות ♦

♦e-commers באריזות צימצוםגדל ומתחלק לתחומים בהם יהיה

ומנגד תחומים בהם חווית הפתיחה תנצח, מודפסות

ישראל יצואנית גדולה ופעילה בערוץ הזה

היצרניות הגדולות מחפשות נישות בהן הן יכולות להפתיע את הלקוחות  ♦

אריזה היא האלטרנטיבה המועדפת עליהן כאמצעי להשיג -שלהן 

את המטרה

אך כולן עדיין לא הגיעו , מזה מספר שנים קיימות טכנולוגיות חדשניות♦

במחיר סבירייצוריתלבגרות 

:בזמן הקרוב הנישות הגדלות תהיינה♦

◄Single-use foodservice packaging

(e-commerceכולל )מנות ייצור קטנות ◄

עבודת יד◄

הדפסה דו צדדית◄

שימוש בנייר צבעוני◄



https://vimeo.com/291660861

https://vimeo.com/291660861

