
Markedsføring har altid været vigtig – og dens betydning vil ikke blive

mindre. Tager man afsæt i nogle af de seneste messer som fx Total Pro-

cessing and Packaging 2004, går udviklingen inden for emballagebran-

chen i stigende grad mod et mere intensivt fokus på emballa-
gens evne til at kommunikere. En del mærkevareejere har nemlig

fundet ud af, at det ofte er mindre omkostningsfuldt at opbygge en god

markedsposition direkte via emballagen i stedet for at bruge en masse penge på traditionelle

reklamemedier. Dette kan komme til at betyde, at ganske betydelige annoncebeløb fremover

vil blive kanaliseret ad nye veje, hvor en stor del af dem vil havne i emballagebranchen – fx ved

allokering af flere midler til design, branding, tryk og grafisk formgivning. For-

andringer som disse satte sit tydelige præg på Total-messen, hvor et meget stort antal udstille-

re havde lagt vægt på emballagens udseende. – En udvikling der signalerer, at hovedrollen for

fremtidens emballage i højere grad vil være at fungere som markedsføringsinstru-
ment. Dette vil betyde forandringer, som teknikerne – med eller uden deres vilje, vil komme til

at skulle rette sig efter.

Tendensen mod en styrket markedsføringsindsats på hylderne indebærer, at emballager

med effektive eksponeringsflader prioriteres højt. Dette – kombineret med den stigen-

de popularitet for fleksible emballager – betyder, at poserne nu i endnu højere grad skal til at

stå op på hylderne. Dette var helt tydeligt på Total Processing and Packaging, hvor mange ud-

stillere fremviste ståposer i alle tænkelige afskygninger.

Total Processing and Packaging er blot én af de branchebegivenheder, du vil kunne læse om

i dette nummer af PackMarkedet. En anden spændende international event var Pharmaceuti-

cal and Medical Packaging, der i maj for 14. gang blev afholdt i Danmark. Følg med til Shaef-

fergården i Gentofte og blive opdateret med den seneste udvikling inden for medicinal- og far-

maceutisk emballage.
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