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IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je bil, s pomočjo analize ugotoviti, katera vrsta in oblika embalaže
se potrošniku zdi najprimernejša za leseni nakit. Glede na dobljene rezultate je bilo potrebno
oblikovati embalažo, ki je morala biti na željo naročnika okolju prijazna.
V teoretičnem delu je najprej na splošno predstavljena embalaža ter razvrščanje te glede na
embalažni material. Podrobneje so predstavljeni ekološki materiali, kot so papir, les in tekstil.
Opisane so funkcije embalaže ter njeno razvrščanje glede na namen uporabe. Predstavljeno je
tudi oblikovanje okolju prijazne embalaže, ki ima v današnjem času zelo pomembno vlogo. Ker
je želja oblikovati embalažo, ki je primerna za pošiljanje po pošti, so opisani tudi dejavniki
poškodb pakiranih izdelkov. V nalogi je nadalje predstavljena znamka naročnika Woodastic,
njihova obstoječa embalaža ter njihova celostna grafična podoba. V eksperimentalnem delu
smo se osredotočili na analizo konkurenčnih izdelkov tj. nakita. Raziskali smo slovenski in tudi
tuji trg ter proučili oblike in materiale embalaže, v katerih konkurenti ponujajo svoje izdelke.
Na podlagi analize konkurenčnih ponudnikov lesenega nakita smo določili tiste materiale in
oblike embalaže, ki bi bile primerne za izdelke Woodastic. Da bi izmed izbranih embalaž lahko
selekcionirali tiste, ki bi bile najbolj uporabne za naročnikove lesene izdelke, smo uporabili
metodo MaxDiff, ki je podrobneje predstavljena v nalogi. S pomočjo rezultatov analize
embalaže konkurenčnih izdelkov ter rezultatov analize MaxDiff smo izbrali preferenčni
material in obliko embalaže, primerne za izdelke Woodastic. Na podlagi pridobljenih
ugotovitev ter z manjšimi modifikacijami, smo izdelali končni prototip embalaže za izdelke
znamke Woodastic.
Ključne besede: embalaža, ekodizajn, načrtovanje embalaže, analiza MaxDiff, kartonska
embalaža
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ABSTRACT
The purpose of the master's thesis was, with the help of analysis to determine which type and
form of packaging, the consumer finds most suitable for wooden jewelry. The packaging had
to be designed and made based on the obtained results. It also had to be enviromentally friendly
at the request of the client.
The theoretical part first presents the packaging in general and its classification according to
the packaging material. Organic materials such as paper, wood and textile packaging are
presented in more detail. The functions of the packaging and its classification according to the
purpose of use are described. The design of environmentally friendly packaging, which plays a
very important role nowadays, is also presented. Since the desire is, to design packaging that is
suitable for mailing, the factors of damage to packaged products are also described. The thesis
further presents the brand of the client Woodastic, the appearance of their existing packaging
and their overall graphic image. In the experimental part, we focused on the analysis of
competing products, ie. jewelry. We researched the Slovenian and foreign markets and
examined the shapes and materials of packaging whose competitors offer their products. Based
on the analysis of competing wooden jewelry providers, we determined those packaging
materials and shapes that would be suitable for Woodastic products. In order to be able to select
from the selected packaging models and those that would be most useful for the client's wooden
products, we used the MaxDiff analysis. The method is presented in more detail in the paper
itself. From the results of the packaging analysis of competing products and the results of the
MaxDiff analysis, we came to the preferred material and form of packaging, suitable for
Woodastic products. Based on the findings and with small modifications, we made the final
prototype of packaging for wooden products of the Woodastic brand.
Keywords: packaging, ecodesign, packaging design, MaxDiff analysis, cardboard packaging
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POVZETEK VSEBINE
Woodastic je blagovna znamka lesenega nakita geometrijskih oblik. Ponuja različne izdelke,
kot so prstani, ogrlice, zapestnice, uhani in obeski za ključe. Izdelava nakita je prostočasna
dejavnost oblikovalke, ki svoje izdelke pošilja naročnikom po Sloveniji. Za pošiljanje svojih
izdelkov uporabljajo embalažo iz tkanine organza (tanka, toga, prosojna tkanina z leskom,
običajno iz poliestra ali poliamida), ki pa po pošti poslanih izdelkov ne zaščiti dovolj. Zato je
bil namen magistrske naloge oblikovati primernejšo embalažo pri čemer pa ne sme biti le
estetska, temveč mora ustrezati tudi kriterijem posameznih funkcij embalaže.
Cilj magistrskega dela je bil raziskati slovenski in tuji trg konkurenčnih izdelkov in s pomočjo
analize ugotoviti, katera embalaža glede na material in obliko se potrošniku zdi najprimernejša
za leseni nakit.
Za načrtovanje nove embalaže smo proučili zahteve, ki jim mora embalaže ustrezati, in se
posvetili oblikovanju okolju prijazne embalaže. Podrobno smo proučili ekološke embalažne
materiale, kot so papir, les in tekstil. Ker smo želeli oblikovati embalažo, ki je primerna za
pošiljanje po pošti, smo proučili tudi dejavnike poškodb pakiranih izdelkov.
Raziskali smo slovenski in tuji trg podobnih izdelkov in opravili analizo, pri kateri smo se
osredotočili na material in obliko embalaže. Ugotovili smo, da večina izdelovalcev lesenega
nakita za pakiranje svojih izdelkov uporablja karton, nekaj izdelovalcev valoviti karton in en
izdelovalec tekstil. Večina, v analizo zajetih izdelovalec uporablja kvadratno obliko embalaže,
velik del pa pravokotno. Za pritrjevanje izdelka je največ izdelovalcev izbralo filc.
Podrobno smo opisali izvedeno anketo z analizo MaxDiff ter predstavili dobljene rezultate.
Predstavili smo rezultate o izbiri najbolj primernega materiala, oblike in celotne embalaže za
leseni nakit. Rezultati izbire najprimernejšega materiala za izdelavo embalaže lesenega nakita
so pokazali, da so kljub tesnim izidom, anketiranci najbolj naklonjeni izbiri kartonske
embalaže. (slika 1)
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MATERIAL ZA EMBALAŽO LESENEGA
NAKITA
Karton

Les

Tekstil

32%

37%

31%

Slika 1: Rezultati izbire najprimernejšega materiala za izdelavo embalaže lesenega nakita

Rezultati izbire najprimernejše oblike so pokazali, da je anketirancem najbolj všeč kvadratna
oblika embalaže, sledi pa ji pravokotna. Najmanj ustrezna se jim zdi šestkotna oblika embalaže.
(slika 2)

OBLIKA EMBALAŽE ZA LESENI NAKIT
Kvadratna oblika

Vrečka

Blazinica

Okrogla oblika

Šestkotna oblika

Pravokotna oblika

Mošnjiček

14%
5%

33%

8%
9%

12%

19%

Slika 2: Rezultati izbire najprimernejše oblike

Kot najprimernejšo embalažo za leseni nakit so anketiranci izbrali kvadratno embalažo iz
kartona, ki ima dodano vrvico in se zapira s pokrovom, ki je v dveh kotih rahlo obrezan. (slika
3)
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Slika 3: Izbrana najprimernejša embalaža za leseni nakit

Glede na dobljene rezultate, smo po narejeni skici, v programu EngView Package&Display
Designer oblikovali embalažo. (slika 4)

Slika 4: 3D prikaz embalaže v programu EngView Package&Didisplay Designer

Končni prototip je izdelan iz belega kartona gramature 300 g/m². Za zapiranje in odpiranje
embalaže je dodana vrvica iz jute, ki ima na vrhu pentljo. Enaka vrvica je uporabljena tudi za
nosilno zanko. V notranjosti embalaže smo za pritrditev in zaščito izdelka oz. nakita uporabili
rafijo. Prototip je prikazan na spodnji sliki.
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Slika 5: Prototip embalaže

Prototip embalaže je izdelan z upoštevanjem mnenja anketirancev. Z njim smo zadovoljni vsi
sodelujoči in upamo, da bo embalaža, po želji naročnika, kmalu tudi izdelana z okolju prijaznim
materialom, barvo in lepilom.
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TEORETIČNI DEL

3

2.1

Definicija embalaže

3

2.1.2

Razvrščanje embalaže glede na material

4

2.1.3

Razvrščanje embalaže glede na namen uporabe

9

2.1.4

Funkcije embalaže

10

2.1.5

Oblikovanje okolju prijazne embalaže

12

2.1.6

Dejavniki poškodb pakiranih izdelkov

13

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA (CGP)
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1 UVOD
Videz embalaže je v današnjem času zelo pomemben, saj vpliva na končno odločitev o nakupu.
Pravi vtis namreč že pove, ali je embalaža oblikovana dobro ali slabo. Seveda pa se odločitev
o nakupu določenega izdelka v embalaži razlikuje glede na spol, starost in status potrošnika.
Embalažo je potrebno oblikovati tako, da bo privlačna vsem ciljnim skupinam ter bo pritegnila
dovolj pozornosti za ponovni nakup. Vse več ljudi bolj skrbi za okolje in se temu primerno
odloča za nakup izdelkov, ki imajo embalažo iz ekološkega materiala in s tem v najmanjši meri
onesnažujejo okolje oziroma ga sploh ne.
V teoretičnem delu smo se posvetili pomenu embalaže ter zahtevam, ki jim mora ustrezati.
Pregledali smo razvrščanje embalaže in večjo pozornost namenili ekološkim embalažnim
materialom. Posvetili smo se papirni embalaži in njenemu recikliranju, leseni ter tekstilni
embalaži. Pregledali smo funkcije embalaže in njeno razvrščanje glede na namen uporabe.
Pozornost pa smo namenili tudi ekodizajnu ter poškodbam izdelkov med pošiljanjem po pošti.
Predstavljena je celostna grafična podoba znamke Woodastic in trenutni videz njene embalaže.
V eksperimentalnem delu smo raziskali slovenski in tuji trg konkurenčnih izdelkov ter opravili
analizo glede na uporabljen material, obliko in način pritrjevanja izdelka. Za potrebe raziskave
smo izvedli tudi anketo z metodo MaxDiff, ki nam je dala odgovor na vprašanje: katera
embalaža je za leseni nakit najprimernejša. Anketa je bila izvedena z uporabo 12 fotografij, na
katerih so bile različne oblike iz treh različnih materialov. Glede na dobljene rezultate analiz
smo oblikovali prototip embalaže.
Namen magistrskega dela je bil izdelati embalažo za leseni nakit znamke Woodastic, ki bi bila
všečna potrošnikom, hkrati pa dovolj vzdržljiva za pošiljanje po pošti.
Cilj magistrskega dela je bil raziskati slovenski in tuji trg konkurenčnih izdelkov, ter nadalje s
pomočjo metode MaxDiff ugotoviti, kakšna embalaža se potrošniku zdi najustreznejša za leseni
nakit.
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Postavili smo naslednje hipoteze:
1) Za embalažo lesenega nakita se uporabljajo večinoma naravni materiali.
2) Velikost embalaže se razlikuje glede na vrsto in velikost nakita.
3) Pri embalaži za leseni nakit prevladujejo oglate oblike.
4) Strošek embalaže je v primeru majhnih količin lesenega nakita previsok, zaradi česar se
dvigne cena izdelku, ki na trgu postane nekonkurenčen. Ekonomsko upravičena bi bila
šele količina nad 1.000 izdelkov.

2

2 TEORETIČNI DEL
2.1

EMBALAŽA

2.1.1 Definicija embalaže
Glede na definicijo spadajo v embalažo vsi izdelki iz katerega koli materiala, z namenom, da
izdelke ali surovine, držijo skupaj oz. jih obdajajo zaradi varovanja ali hranjenja, rokovanja z
njimi, dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika (1).
Med embalažo se uvrščajo tudi izdelki, za katere lahko ugotovimo, da bo iz njih v nadaljnjih
postopkih izdelana embalaža uporabljena za namene iz prejšnjega odstavka. Pomožna sredstva
za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanja blaga, se prav tako uvrščajo med
embalažo (1).
Embalaža je bistvena za nakupno odločitev, saj moramo z njo zbuditi pozornost, ustvariti željo
po nakupu in seveda prodati. Bistveno je, da se razlikuje od konkurence na način, ki hitreje
zbudi zaupanje v odličnost izdelka. Osnovne zahteve, ki jim mora embalaža ustrezati, lahko
strnemo v deset točk, ki so zapisane v spodnji preglednici (2).
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Preglednica 1: Naloge embalaže (2)

Naloge embalaže

Rezultat

Ujeti pogled potrošnika in ga obdržati

Pozornost

Predstaviti izdelek na prodajnem mestu

Prepoznavnost

Namigniti potrošniku o koristih uporabe Zanimanje
izdelka
Ustvariti pozitivno razliko do podobnih Zaupanje
izdelkov
Zapeljati

Ugajanje

Dati značaj izdelku

Dvig vrednosti

Dati status kupcu izdelka

Ponos

Ustvariti občutek nakupne vrednosti

Ugodnost

Končati prodajo

Nakup

Ugajati potrošniku tudi po nakupu

Potrjevanje pravilne odločitve

2.1.2 Razvrščanje embalaže glede na material
Prednosti in pomanjkljivosti embalažnih materialov ter njihovi vplivi so odvisni predvsem od
surovinskih virov, ki so bili uporabljeni, kje in na kakšen način so jih pridobili, kakšne
sposobnosti imajo glede postopkov predelave odpadkov, v kakšnih kombinacijah se
uporabljajo, kakšne so neposredne emisije v povezavi z njim in kako učinkovito varujejo
pakirani proizvod (3).
Glede na material ločimo embalažo iz papirja, kartona, lesa, stekla, kovine, plastike in tekstila
ter kompleksno embalažo (3). Večjo pozornost bomo namenili ekološkim embalažnim
materialom, kot so papir, les in tekstil, ki smo jih uporabili v raziskavi.

2.1.2.1 Papirna embalaža
Najbolj uporabljeni materiali za embaliranje so izdelki iz papirja in se uporabljajo tako za
prodajno, skupinsko ter tudi transportno embalažo (1).
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I.

Papir

Papir je ploščat in porozen material, sestavljen iz vlaken rastlinskega izvira, ki so med seboj
prepletena. Današnja industrija papirja proizvaja veliko zelo različnih vrst papirja in kartona.
Razlikujejo se glede na uporabljene surovine, dodelavo, namen uporabe in gramaturo oz.
površinsko maso. Papir ima lahko glede na surovinsko sestavo, dodelavo in proizvodni
postopek precej različne lastnosti, za vse vrste papirja pa je značilno, da so higroskopne in
neizotropne (3).
II.

Karton in lepenka

Tako kot papir sta tudi karton in lepenka sestavljena iz vlaknin, vendar imata drugačne lastnosti
kot papir. Karton se z gramaturo med 150 g/m² in 600 g/m² razlikuje tako od papirja, ki ima
gramaturo med 1 g/m² in 225 g/m², ter tudi od lepenke z gramaturo nad 225 g/m². Prehodi
glede na gramaturo med omenjenimi materiali niso ostri, ampak se med seboj prekrivajo. (3)
Za zaščito pred vlago in zunanjimi vplivi morata imeti karton in lepenka, ki se uporabljata za
embaliranje, določeno sposobnost in jakost. Poznamo navadni karton, ki je skupni naziv za
materiale, narejene iz manj plemenitih surovin in fine vrste kartona, med katere spadajo vrste
kartona, izdelane iz beljene celuloze. Večplastni karton oziroma lepenka, ki sta večinoma
izdelana iz starega papirja ter lesovine, se ločita na rjavo in sivo vrsto kartona oziroma lepenke.
Lepenka, ki je izdelana iz lesovine in je zaradi tega lažja, a manj trdna, se imenuje bela lepenka.
Zato se belo lepenko uporablja predvsem za pakiranje lažjega blaga. Večslojni karton je vrsta
kartona in lepenke iz več slojev in se med seboj razlikujejo po barvi, gramaturi in sestavi (1).
Posebno mesto med večslojnimi vrstami kartona zaseda valoviti karton. Valoviti karton je
zaradi zelo dobrih mehanskih lastnosti glede na svojo gramaturo in ceno zelo cenjen embalažni
material. Uporabljeni osnovni materiali, način lepljenja, višina valov in tehnika izdelave,
vplivajo na mehanske lastnosti valovitega kartona. Sestavlja ga več zlepljenih plasti valovitega
in ravnega papirja oziroma kartona. Ločimo dvoslojni, trislojni, petslojni in sedemslojni
valoviti karton. Taka je delitev glede na število zlepljenih plasti (3).
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Slika 6: Enoslojni valoviti karton (3)

Slika 7: Dvoslojni valoviti karton (3)

Slika 8: Trislojni valoviti karton (3)

Dvoslojni valoviti karton se uporablja zlasti za blazinjenje blaga oz. za ovijanje steklenic in
drugih občutljivih izdelkov. Za pakiranje lažjega blaga in za izdelavo prodajnih ter tudi
transportnih škatel je najprimernejši trislojni karton. Uporablja pa se tudi za pregrade in vložke
oz. za zaščito pri pakiranju občutljivega blaga. Težji predmeti, kot so stroji, pa potrebujejo
zaščito petslojnega ali sedemslojnega kartona (1).
III.

Reciklaža embalaže iz papirja in kartona

Papirna in celulozna industrija spadata med velike onesnaževalce okolja, zato je njeno
recikliranje zelo pomembno. V primerjavi s proizvodnjo svežega papirja ima reciklaža papirja
in kartona veliko prednosti in nekaj slabosti. Z reciklažo se zmanjša poraba energije in vode,
znižajo se tudi emisije plinov v zrak (1). Vendar se papir in papirni izdelki ne morejo reciklirati
v nedogled, saj se celuloznim vlaknom skozi vsak cikel reciklaže slabšajo mehanske in fizikalne
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lastnosti, kar vpliva na slabšo kakovost recikliranih papirnih izdelkov. Glede na vrsto papirja
se določi število ciklov, v katerih je možno reciklirati odpadne papirne izdelke. Nečistoče in
tujki predstavljajo največjo težavo pri predelavi odpadnega papirja, saj jih je v celoti zelo težko
odstraniti. Težave povzročajo tudi črnila, barvila, samolepilni trakovi, nalepke, karton
premazan z voskom ali kaširan s plastiko (3).
Splošni kriteriji za učinkovito reciklažo papirne in kartonske embalaže (3):
‒ izogibanje premazom iz voska in laminatom z aluminijsko folijo oziroma plastiko,
‒ preveriti je potrebno ali so uporabljeni premazi in laki primerni za postopek reciklaže,
‒ izogibanje drugim materialom, kot so npr. plastična okna na škatlah, plastični ročaji,
polnila iz penjenih materialov,
‒ minimalna uporaba tiskarskih sredstev oz. izogibanje tiskarskim sredstvom, premazom
in barvilom z vsebnostjo težkih kovin,
‒ izogibanje lepilom oziroma uporaba lepil na vodni osnovi,
‒ izogibanje vodoodpornim etiketam oz. priporočljiva uporaba etiket iz papirja,
‒ uporaba ustreznega reciklažnega simbola za identifikacijo materiala.
V papirnice odpadni papir in karton prihajata v mešanem stanju v obliki bal in zaradi predragega
predhodnega prebiranja po vrstah vsebujeta več nezaželenih primesi. Za pridelavo odpadnega
papirja je potrebnih več tehnoloških naprav kot so razkosmovalnik, razpuščevalnik, čistilnik za
gosto snov, prebiralnik in zgoščevalnik. Reciklažne procese za papir lahko razdelimo v dve
glavni skupini (1):
I.

procesi z izključno mehanskim čiščenjem, ki ne vključujejo postopka razsivitve proizvodnja „testlinerja“ in papirja za notranje sloje valovitih vrst kartona;

II.

procesi s kemijskimi in mehanskimi postopki s postopkom razsivitve – proizvodnja
papirnatih brisač, fotokopirni papir, pisarniški papir, papir za revije in nekatere vrste
kartona.

V preglednici 2 so prikazane prednosti in pomanjkljivosti papirne in kartonske embalaže.
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Preglednica 2: Prednosti in pomanjkljivosti papirne in kartonske embalaže (3)

Papirna in kartonska embalaža
Prednosti

Pomanjkljivosti

Relativno nizka cena

Visoka prepustnost za pline in paro

Nizka masa

Zelo

slaba

odpornost

na

vlago

in

mikroorganizme
Kakovostna grafična izdelava

Slabše mehanske lastnosti

Prilagodljivost različnim sistemom pakiranja Razgradnja pri postopkih

reciklaže in

posledično slabše fizikalne lastnosti
Enostavnost

kombiniranja

z

drugimi Kombiniranje z drugimi materiali zelo

embalažnimi materiali

otežuje reciklažo

Velik razpon lastnosti (trdi in fleksibilni Potrošnik ne vidi vsebine
embalažni izdelki)
Možnost reciklaža in kompostiranja
Enostavna prilagodljivost različnim vrstam,
dimenzijam in masi pakiranega blaga
Malo prostora pri transportu prazne embalaže

2.1.2.2 Lesena embalaža
Na razlike v lastnostih lesene embalaže vplivajo vrste drevesa oziroma vrste lesa, iz katerega je
narejena. Trdnost spojev, žilavost in upogibna trdnost so najpomembnejše lastnosti lesene
embalaže. Velik pomen pri leseni embalaži predstavlja dobro sušenje lesa, saj drugače lahko
pride do krčenja lesa, nižje togosti, razvijejo pa se lahko tudi mikroorganizmi. Večina lesene
embalaže je vračljive, prav zato pa ima pomembno vlogo tudi z ekonomskega vidika (3). V
preglednici 3 so prikazane prednosti in pomanjkljivosti lesene embalaže.
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Preglednica 3: Prednosti in pomanjkljivosti lesene embalaže (3)

Lesena embalaža
Prednosti

Pomanjkljivosti

Nizka cena nekaterih vrst lesa

Navzemanje vlage

Razpoložljivost surovinskega vira

Sorazmerno velika masa

Sorazmerno dobre mehanske lastnosti

Ozek razpon lastnosti
Težavno čiščenje
Možnost vbodov s trskami ali žeblji

2.1.2.3 Tekstilna embalaža
Kljub temu, da tekstilne materiale uvrščamo med najstarejše embalažne materiale je zaradi
uporabe drugih materialov njihova uporaba v veliki meri upadala. Izbor tekstilnih materialov je
zelo omejen, uporabljajo pa se predvsem tkanine iz naravnih in sintetičnih vlaken. Izmed
naravnih vlaken sta najbolj v uporabi lan in juta, uporabljajo pa se tudi bombažna vlakna (3).
Iz lanenih vlaken izdelujemo lanene tkanine, ki so v primerjavi z bombažnimi vpojnejše, ne
puščajo vlaken ter so trpežnejše, saj ima lan višjo trdnost od bombaža (4).
Izmed sintetičnih vlaken so v uporabi poliamidna, poliestrska in polipropilenska vlakna. To so
sintetični polimeri, ki jih po lastnostih in strukturi uvrščamo v isto skupino kot plastično
embalažo, le da so preoblikovani v vlakna (3).

2.1.3 Razvrščanje embalaže glede na namen uporabe
I.

Prodajna ali primarna embalaža

Varuje in obdaja osnovno prodajno enoto blaga, ki mora biti v skladu s potrebami porabnika.
Pakirano blago mora varovati pred razlitjem, razsutjem, ščititi pred mehanskimi poškodbami,
svetlobo, vlago in mikroorganizmi. Prav tako mora ohranjati osnovne značilnosti pakiranega
blaga npr. sestavo, okus, vonj, barvo (1).
II.

Ovojna, skupinska ali sekundarna embalaža

To je vrsta embalaže, ki drži skupaj ali obdaja več osnovnih prodajnih enot (istovrstnega ali
raznovrstnega) blaga v prodajni embalaži. Ovojna embalaža omogoča dodatno varovanje blaga
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pred poškodbami ali krajo ter olajšuje transport. Preden izdelek v prodajni embalaži postavijo
na prodajne police, je potrebno ovojno embalažo odstraniti, izjema pa so npr. pijače (1).
III.

Transportna, prevozna ali terciarna embalaža

Namenjena je večjem oz. skupnemu pakiranju več prodajnih enot. Zavarovati mora blago pred
poškodbami, do katerih lahko pride med transportom, skladiščenjem in manipulacijo blaga
(npr. udarci, tresljaji, vibracije, tlačne obremenitve ter klimatski vplivi), zlasti tistih, ki nastajajo
zaradi klimatskih vplivov in mehanskih obremenitev. Omogočati mora čim večjo izrabo
transportnega in skladiščnega prostora (npr. vpliv oblike, dimenzij, velikosti itd. embalaže) ter
enostavno nakladanje in razkladanje (npr. vpliv dimenzij, teže, vzdržljivosti itd. embalaže) (1).

2.1.4 Funkcije embalaže
V definiciji embalaže je skrita potreba po zagotavljanju celovitega prepleta različnih funkcij, ki
so medsebojno povezane in soodvisne, embalaža pa mora tem funkcijam zadostiti.
Najpomembnejše funkcije embalaže so opisane v nadaljevanju (1).
Zaščitna funkcija
Embalaža mora varovati izdelek pred kemičnimi, mehanskimi, mikrobiološkimi in
atmosferskimi vplivi vse od nastanka pa do uporabe. Ta funkcija je zelo pomembna, saj z njeno
realizacijo embalaža ohranja vrednost pakiranega blaga. Embalaža mora to funkcijo opraviti,
saj v nasprotnem primeru ostale funkcije postanejo nepomembne.
Distribucijska funkcija
To funkcija je pomembna za racionalizacijo prostora pri uskladiščevanju in kasnejšem
transportiranju. S količino pakiranega blaga, dimenzijami, svojo obliko in značilnostmi mora
embalaža zagotoviti enostavnejši in varnejši prevoz ter skladiščenje.
Identifikacijska funkcija
Značilne oblike, dimenzije, izbrani materiali, ime izdelka, naziv proizvajalca, zaščitni znak in
barvna kombinacija, omogočajo, da embalaža opravlja to funkcijo. Na mestu nakupa je ta
funkcija zelo pomembna, saj se izdelek po navedenih elementih razlikuje od konkurence.
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Informacijska funkcija
Gre dejansko za komunikacijsko funkcijo, ker vsebuje informacije o pakiranem izdelku in
tehnično potrebna ter zakonsko predpisana navodila za uporabo. To zajema podatke o
sestavinah blaga, datum proizvodnje, potek roka njegovega trajanja, opozorila o morebitni
škodljivosti in navodila za sestavljanje in uporabo.
Prodajna funkcija
Ta funkcija je zelo pomembna, saj končni kupec velikokrat enači izdelek z njegovo
vizualnostjo, zato mora biti embalaža vizualno privlačna in oblikovana tako, da pritegne
kupčevo pozornost in s tem vpliva na njegova čustva, želje, nagnjenja in potrebe. Funkcija tako
spodbuja k nakupu in racionalizira proces prodaje.
Tehnološka funkcija
Gre za zahtevo po embalaži, ki zagotavlja, da se operacije pakiranja navezujejo direktno in
usklajeno na proizvodnjo.
Funkcija praktičnosti
Zagotavlja poenostavljeno ravnanje z izdelkom in končnemu porabniku olajša njegovo
učinkovito uporabo ter mu pri tem da občutek zadovoljstva.
Funkcija ekonomičnosti
Embalaža opravlja vse druge funkcije čim bolj racionalno, kar pomeni da, morajo imeti nabava
embalaže, manipuliranje, skladiščenje, uporaba pakiranega blaga ter vse dejavnosti vezane na
embalažo čim nižje stroške, ki nastanejo pri tem, merjeno glede na prodajno uspešnost
embalaže.
Okoljska funkcija
Embalaža mora med proizvodnjo in po uporabi čim manj obremenjevati okolje. To dosežemo
tako, da ustrezno oblikujemo embalažo, znižamo porabo materiala, emisij in energije na enoto
embalaže, uporabimo okoljske oznake na površini embalaže in omogočimo reciklažo.
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2.1.5 Oblikovanje okolju prijazne embalaže
Definicija okoljskega oblikovanja oziroma načrtovanja proizvodov ali drugače rečeno
ekodizajna je vključevanje okoljskih vidikov v razvoj in oblikovanje proizvodov z namenom
zmanjševanja negativnih vplivov na okolje skozi njihov okoljski življenjski cikel (3).
Želja ekodizajna je zmanjšati materialno in energijsko porabo na enoto izdelka, odpraviti
uporabo škodljivih ter strupenih snovi in olajšati reciklažne postopke. To lahko storimo z
uporabo ustreznega materiala, konstrukcije in s pomočjo ustrezne tehnologije (3).
Ekodizajn embalaže vključuje različne kriterije in vidike, ki so medsebojno povezani in
predstavljeni v spodnji preglednici (3).
Preglednica 4: Osnovni elementi in vidiki oblikovanja embalaže ter pripadajoči vplivi na okolje (3)

Vidik (element) oblikovanja embalaže

Pripadajoči okoljski kriteriji

Osnovni material

Učinkovita

raba

virov,

emisije

pri

proizvodnji, sposobnost reciklaže, migracija
škodljivih snovi
Barva

Sposobnost reciklaže, toksičnost

Velikosti in oblika

Učinkovita raba virov, emisije pri transportu

Debelina

Učinkovita raba virov, emisije pri transportu,
ponovna uporaba

Struktura (sestavni deli)

Učinkovita raba virov, ponovna uporaba,
sposobnost reciklaže

Zamaški, etikete

Sposobnost reciklaže, ponovna uporaba,
migracija škodljivih snovi

Lepila, tiskarske barve

Sposobnost

reciklaže,

emisije

pri

proizvodnji, toksičnost
Grafični dizajn

Ponovna uporaba

Ekodizajn embalaže zajema več področij, ki pomenijo osnovo za uvajanje novega embalažnega
koncepta ali redizajn (preoblikovanje) obstoječe embalaže. Ta področja so oblikovanje z
minimalno količino embalaže (dematerializacija), oblikovanje za reciklažo, kompostiranje,
izogibanje škodljivim snovem in oblikovanje za ozaveščanje potrošnikov (3).
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2.1.6 Dejavniki poškodb pakiranih izdelkov
Na poti od proizvajalca do uporabnika oz. potrošnika so pakirani izdelki izpostavljeni različnim
vplivom, ki embalažo in izdelek lahko poškodujejo. Glede na način delovanja lahko dejavnike,
ki vplivajo na poškodbe izdelkov in embalaže razdelimo na stalno in občasno delujoče. Občasno
delujoči dejavniki lahko trajajo nekaj mesecev (tlak v skladišču), nekaj dni (tresljaji med
prevozom) ali pa so trenutni kot npr. padec. Temperatura in zračna vlaga pa spadata med stalno
delujoče dejavnike (1).
Poznamo tudi dejavnike, ki vplivajo na spremembo značilnosti. To so (1):
I.
II.
III.

mehanski dejavniki poškodb – statični in dinamični
vremenski dejavniki poškodb
biološki dejavniki poškodb

Med mehanske dejavnike poškodb najpogosteje uvrščamo statični tlak, ki nastane pri
skladiščenju paketov naloženih drug na drugega. Mehanski dejavniki dinamičnih poškodb
nastanejo pri prekladanju, razkladanju ter prevažanju izdelkov, torej padci in trki.
Vremenski dejavnik, ki najbolj vpliva na poškodbo embalaže in izdelka, je temperatura. Tako
je predvsem zaradi spreminjanja stanja materialov oziroma zaradi spremembe fizikalnih,
kemijskih in bioloških značilnosti. Na poškodbo embalaže in izdelka vplivajo tudi zračna vlaga,
ultravijolična svetloba ter zračni tlak.
Biološki dejavniki prav tako lahko poškodujejo embalažo in s tem tudi izdelek. Poznamo
živalske škodljivce, kot npr. insekti in glodavci ter mikroorganizme, kot npr. glivice in
bakterije.

2.2

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA (CGP)

2.2.1 Definicija CGP
Celostna grafična podoba oz. CGP je izražanje podobe podjetja v vizualnem jeziku (5). Je zelo
pomembna, saj pomaga ustvariti blagovno znamko, ki jo občinstvo takoj prepozna in si jo
zapomni (6). Sestavljena je iz različnih elementov, ki dajejo podjetju lastno identiteto in večjo
prepoznavnost (7). Čeprav oblikovanje logotipov spada med elemente celostne grafične
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podobe, izraz sega daleč nad to vizualno ikono in vključuje vse od pisarniškega materiala,
družbenih medijev, oglasnih panojev, uniform osebja, izbora tipografije, vizitk do embalaže
(6).
Elementi celostne grafične podobe morajo biti oblikovani tako, da so primerni za najrazličnejše
uporabe. Moramo jih uporabljati na izdelkih iz različnih materialov, jih prikazati v različnih
velikostih, tiskati z uporabo štirih barv in prikazati na računalniških zaslonih. Prav tako je treba
upoštevati tudi izvedljivost tipografije, spremljajočih barv in različnih formatov (5).

2.2.2 Znamka Woodastic
Woodastic je blagovna znamka lesenega nakita geometrijskih oblik. Ponuja različne izdelke,
kot so prstani, ogrlice, zapestnice, uhani in obeski za ključe. Z izdelavo nakita se ukvarjajo za
hobi in svoje izdelke pošiljajo naročnikom po Sloveniji.
Nakit je narejen iz svetlega in lahkega smrekovega lesa, ki je zaradi enostavnosti obdelave
najprimernejši za izdelavo nakita. Les je oblikovan v različne geometrijske oblike in kasneje,
glede na željo naročnikov, pobarvan z akrilnimi barvami (slika 9). Dodan je še zaščitni lak in
odtisnjen logotip na hrbtni strani nakita. Ostali elementi nakita so narejeni iz kovine.

Slika 9: Nakit znamke Woodastic
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Embalaža, ki jo trenutno uporabljajo, je narejena iz tanke, prozorne tkanine z leskom,
imenovane organza. Embalaža je v obliki vrečke v kremni barvi in se na vrhu s trakom iz satena
odpira in zapira (slika 10). Vrečko je potrebno pri pošiljanju naročnikom dobro dodatno
zaščititi, zato potrebujejo novo embalažo, ki bo izdelke varovala pred različnimi vplivi in
poškodbami.

Slika 10: Obstoječa embalaža znamke Woodastic

2.2.3 CGP znamke Woodastic
Celostna grafična podoba znamke Woodastic temelji na ročno zasnovani tipografiji, ki
spominja ne letnice v lesu in vsebuje naslednje elemente.
a) Tipografija
Za vse nadaljnje elemente sta uporabljeni rokopisna pisava Trendsetter (slika 11) in linearna
pisava Geomanist (slika 12). Pisava Trendsetter v celostni grafični podobi prevladuje, saj je
uporabljena v logotipu, za ostalo besedilo pa je najprimernejša uporaba neserifne pisave, zato
je bila izbrana pisava Geomanist.
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Slika 11: Pisava Trendsetter

Slika 12: Pisava Geomanist

b) Logotip/Štampiljka
Logotip je ustvarjen na podlagi rokopisne pisave Trendsetter in s svojimi mehkimi potezami
spominja na letnice pri prečnem prerezu debla. Letnice so prav tako vidne na nakitu znamke
Woodastic, zato je bila za oblikovanje logotipa izbrana omenjena pisava. (slika 13)

Slika 13: Logotip v črno-beli kombinaciji
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c) Vizitka
Sprednja stran vizitke je bila oblikovano tako, da spominja na izdelke znamke Woodastic.
Uporabljene so poteze, ki spominjajo na geometrijske oblike ter dodane različne barve, ki
ponazarjajo izdelke. Kot pri izdelkih je tudi na vizitki vidna struktura lesa. V center sprednje
strani vizitke je dodan še logotip v črno-beli kombinaciji (slika 14).

Slika 14: Sprednja stran vizitke

Na zadnji strani vizitke je bila za kratek opis oziroma naslov izbrana pisava Trendsetter, za vse
ostale podatke pa pisava Geomanist. Vsi podatki so prikazani z ikonami in besedilom v črnobeli kombinaciji (slika 15).

Slika 15: Zadnja stran vizitke
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d) Spletna stran
Spletna stran (neaktivna) je oblikovana tako, da so vsi podatki prikazani na eni strani. Prikazani
so izdelki in barve, ki so na voljo, ter postopek naročila izdelka. Dodane so še povezave do
platform družbenega omrežja Facebook in Instagram ter povezava do e-poštnega naslova (slika
16). Spletno stran je ustvarila oblikovalka Eva Oven.
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Slika 16: Spletna stran
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e) Družbena omrežja
Izdelki Woodastic se širši množici delijo preko profilov na družbenih omrežij Facebook (Slika
17) in Instagram (slika 18). Na obeh omrežjih so zapisani osnovni podatki, kot so opis znamke,
kraj izdelave in postopek naročila izdelkov.

Slika 17: Profil na družbenem omrežju Facebook
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Slika 18: Profil na družbenem omrežju Instagram
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

ANALIZA KONKURENČNIH IZDELKOV

V analizi konkurenčnih izdelkov slovenskih izdelovalcev smo najprej pregledali izdelke v
fizičnih trgovinah, ki prodajajo nakit, oziroma v trgovinah z darili. Osredotočili smo se na
trgovine, ki prodajajo izdelke slovenskih ustvarjalcev nakita geometrijskih oblik in tako lažje
poiskali primerne konkurente naših izdelkov za analizo. Izdelke smo poiskali tudi preko
spletnih strani Slovenske ustvarjalke (8) in preko spletne strani Etsy (9), kjer izdelovalci
prodajajo svoje ročno narejene izdelke. Analizirali smo naslednje izdelovalce: SUÌ fine
geometry, Tomika Design, ELIS by Unikatni Nakit Alma, Unikatni nakit Ana Bučar, Koncrete
Concrete, Neon Angel Design, Mavood, KYUSHE, By Izabela in Mountain Sparkles Art.
Za namen analize tujih izdelovalcev, smo se osredotočili na iskanje izdelovalcev lesenega
nakita. Kot v primeru slovenskih izdelovalcev smo tudi tuje poiskali na spletni strani Etsy (9),
kjer svoje izdelke prodajajo izdelovalci iz celega sveta. Analizirali smo naslednje izdelovalce:
Theia Design, Lou Lou and Belle, Itty Bitty Fox, Natur Schatulle in Ivy Lace London.
Skupno smo analizirali 10 slovenskih in 5 tujih izdelovalcev nakita. Rezultate analize smo
beležili v Excel tabelo. Analizirali smo naslednje kriterije posameznih ponudnikov:
I.
II.

izdelke, ki jih ponujajo,
material, iz katerega izdelujejo svoj nakit,

III.

barvo nakita,

IV.

material, ki ga uporabljajo za pritrjevanje izdelka,

V.
VI.

izbiro materiala za embalažo,
obliko embalaže, v katero pakirajo svoj nakit.

V nadaljevanju so podani krajši opisi posameznih domačih in tujih izdelovalcev.

3.1.1 Izbrani slovenski izdelovalci nakita
SUÌ fine geometry
Podjetje SUÌ fine geometry ponuja najrazličnejše izdelke iz kombinacije različnih vrst lesa in
različnih barv akrilnega stekla. V ponudbi imajo ogrlice, uhane, prstane, broške in zapestnice
ter tudi različne kolekcije. Izdelke pakirajo v škatlico pravokotne oblike iz valovitega kartona,
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ki ima v notranjosti filc, v katerega se zavije nakit (slika 19). Pri pakiranju prstanov za
pritrjevanje v notranjosti škatlice uporabljajo gobo. Škatlica je izdelana v enem kosu ter ima na
zgornji strani natisnjen logotip v črni barvi.

Slika 19 : Embalaža za nakit SUÌ fine geometry (Lastni arhiv podjetja SUÌ fine geometry)

Tomika Design
Podjetje Tomika Design izdeluje ogrlice, uhane, broške in prstane iz shrink plastike. Izdelki so
v črno-beli kombinaciji včasih tudi z dodatkom turkizne. Vsak kos plastike je natančno porisan
s permanentnimi markerji in dodatno zaščiten z lakom. Svoje izdelke pakirajo v embalažo v
obliki blazinice (angl. pillow box), ki je obdana s trakcem s pentljo iz satena v svetlo modri
barvi. Na enak način je narejena tudi pravokotna vrečka, v katero pakirajo ogrlice. Na sprednji
strani embalaže je čez trakec prilepljena nalepka z logotipom v črno-beli kombinaciji (slika 20).

Slika 20: Embalaža Tomika Design (10)
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ELIS by Unikatni Nakit Alma
Podjetje ELIS ponuja izdelke iz polimerne gline v različnih barvah, tudi v kombinaciji z
bleščicami. Izdelujejo ogrlice, uhane in zapestnice in imajo več različnih kolekcij nakita. Svoj
nakit pakirajo v sivo kvadratno škatlico, narejeno iz kartona, ki ima v notranjosti filc za katerega
se zatakne nakit. Embalaža je sestavljena iz zgornjega in spodnjega dela, na zgornjem delu pa
je natisnjen logotip v srebrni barvi (slika 21).

Slika 21: Embalaža ELIS by Unikatni Nakit Alma (11)

Unikatni nakit Ana Bučar
Ana Bučar izdelke izdeluje iz hruškovega lesa, pobarvanega z različnimi akrilnimi barvami ter
premazanega s smolo. Ponuja uhane, ogrlice, prstane, zapestnice in metuljčke za moške ter
veliko različnih kolekcij. Izdelke pakira v kvadratno škatlico iz kartona v modri barvi z zlati
pikami in zlatim trakom s pentljo iz satena. V notranjosti je kartonček z logotipom, na katerem
je pritrjen nakit. Škatlica je sestavljena iz dveh delov, na zgornjem delu je v kotu nalepljena
nalepka z logotipom v črno-beli kombinaciji (slika 22).
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Slika 22: Embalaža Unikatni nakit Ana Bučar (12)

Koncrete Concrete
Podjetje Koncrete Concrete izdeluje izdelke iz cementa v kombinaciji s črno, zlato, srebrno in
bronasto barvo. Ponujajo uhane ter različne kolekcije z drugimi oblikovalci. Svoj nakit pakirajo
v kvadratno roza škatlico iz kartona, ki ima za pritrjevanje izdelkov v notranjosti filc. Narejena
je iz zgornjega in spodnjega dela, na zgornjem delu pa ima natisnjen logotip v srebrni barvi
(slika 23).

Slika 23: Embalaža Koncrete Concrete (Lastni arhiv podjetja Koncrete Concrete)
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Neon Angel Design
Podjetje Neon Angel Design svoje izdelke izdeluje predvsem iz aluminija, v ponudbi pa imajo
uhane, ogrlice, zapestnice in prstane. Ponujajo tudi prstane iz umetnega usnja, zapestnice iz
kitarskih strun in prstane iz sploščene basovske strune. Izdelke pakirajo v kvadratno škatlico iz
črnega kartona, ki ima v notranjosti filc, za katerega se zatakne nakit. Nakit v škatlici je še
dodatno pokrit s črnim klobučnim papirjem, vse skupaj pa povezuje roza trak iz satena (slika
24). Škatlica je sestavljena iz dveh delov, na zgornjem delu je s tehniko slepega tiska odtisnjen
logotip.

Slika 24: Embalaža Neon Angel Design (Lastni arhiv podjetja Neon Angel Design)

Mavood
Podjetje Mavood izdeluje izdelke iz različnih vrst lesa, ki so lahko še dodatno barvani z
različnimi barvami. Ponujajo uhane, ogrlice, zapestnice, broške, prstani in dodatke za dom.
Svoje naravne izdelke pakirajo v vrečke, sešite iz jute s konopljino vrvico. Na vrvico je
privezana etiketa z logotipom v črni barvi na bež papirju (slika 25).
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Slika 25: Embalaža Mavood (Lastni arhiv podjetja Mavood)

KYUSHE
Podjetje KYUSHE svoje izdelke izdeluje iz vezanega lesa, ki je nato pobarvan z različnimi
barvami. Ponujajo prstane, broške, ogrlice in uhane. Izdelke pakirajo v pravokotno škatlico iz
valovitega kartona, ki ima v notranjosti za pritrditev izdelka dodan filc. Vse skupaj je povezano
s konopljino vrvico. Sestavljena je iz enega dela in ima na vrhu nalepko z logotipom v črnobeli kombinaciji (slika 26).

Slika 26: Embalaža KYUSHE (Lastni arhiv podjetja KYUSHE)

By Izabela
Podjetje By Izabela izdeluje svoj minimalističen nakit iz pleksi stekla predvsem v mat črni
barvi. Ponujajo prstane, ogrlice in uhane. Svoj nakit pakirajo v črne škatlice iz kartona, ki so
dveh različnih oblik – kvadratne in pravokotne. V notranjosti imajo za pritrjevanje dodan filc.
Povezane so s satenastim bež trakom, na katerem je napisno ime podjetja (slika 27).
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Slika 27: Embalaža By Izabela (13)

Mountain Sparkles Art
Podjetje Mountain Sparkles Art svoje izdelke izdeluje iz polimerne gline in smole. Na voljo so
uhani, ogrlice, prstani in zapestnice v različnih barvah, tudi v kombinaciji z bleščicami. Svoje
izdelke pakirajo v pravokotno škatlico iz valovitega kartona v naravni barvi. V notranjosti za
zaščito uporabljajo rafijo. Škatlica je sestavljena je iz enega dela in ima v notranjosti nalepko z
logotipom v črno-beli kombinaciji (slika 28).

Slika 28: Embalaža Mountain Sparkles Art (Lastni arhiv podjetja Mountain Sparkles Art)
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3.1.2 Izbrani tuji izdelovalci nakita
Theia Design
Madžarsko podjetje Theia Design izdeluje leseni nakit geometrijskih oblik. Ponujajo ogrlice in
uhane v najrazličnejših barvah. Svoj nakit pakirajo v škatlico iz kartona v obliki pravokotnika,
ki ima v notranjosti za pritrjevanje izdelkov dodan filc. Sestavljena je iz dveh delov, vse skupaj
pa povezuje trakec iz satena v beli barvi na katerem je v črni odtisnjeno ime podjetja (slika 29).

Slika 29: Embalaža Theia Design (14)

Lou Lou and Belle
Britansko podjetje Lou Lou and Belle izdeluje lesene uhane, ogrlice in broške. Izdelke ponujajo
v različnih barvah in zanimivih oblikah. Izdelke pakirajo v škatlico iz valovitega kartona
pravokotne oblike, ki je sestavljena iz enega dela. V notranjosti je dodan filc, vse skupaj pa je
povezano z vrvico iz konoplje, na kateri je privezana etiketa z logotipom podjetja v črni barvi
(slika 30).
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Slika 30: Embalaža Lou Lou and Belle (15)

Itty Bitty Fox
Podjetje Itty Bitty Fox iz Velike Britanije izdeluje nakit iz lesa, ki je lahko v naravni barvi,
pobarvan z barvami ali pa vgraviran. V ponudbi imajo uhane, obeske za ključe in priponke.
Svoje izdelke pakirajo v pravokotno škatlico iz kartona v dveh delih. V notranjem delu je za
pritrjevanje izdelkov dodan filc, na zunanjem delu pa je v črni barvi natisnjen logotip podjetja
(slika 31).

Slika 31: Embalaža Itty Bitty Fox (16)

Natur Schatulle
Nemško podjetje Natur Schatulle izdeluje nakit iz naravnega lesa. Ponujajo uhane, ogrlice in
zapestnice. Svoj nakit pakirajo v kvadratno škatlico iz kartona, ki ima v notranjosti filc.
Narejena je iz dveh delov, na zgornjem delu pa je natisnjen logotip v črni barvi (slika 32).
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Slika 32: Embalaža Natur Schatulle (17)

Ivy Lace London
Podjetje Ivy Lace London iz Velike Britanije izdeluje leseni nakit različnih oblik in barv. V
ponudbi imajo uhane, ogrlice in broške. Izdelke pakirajo v kvadratno škatlico iz kartona v beli
barvi, ki ima v notranjosti dodan filc. Je iz dveh delov, na zgornjem delu pa ima nalepljeno sivo
nalepko z logotipom podjetja (slika 33).

Slika 33: Embalaža Ivy Lace London (18)
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3.2

ANALIZA MAXDIFF

V raziskavi smo uporabili metodo MaxDiff, s katero smo želeli ugotoviti katera oblika in vrsta
materiala sta najpomembnejša za embalažo lesenega nakita podjetja Woodastic. S pomočjo
analize MaxDiff smo pridobili tudi informacijo o najbolj in najmanj primerni obliki in vrsti
materiala za našo embalažo.
3.2.1 Opis metode MaxDiff
Metoda

MaxDiff

(najboljše

–

najslabše

skaliranje)

je

pristop

za

pridobivanje

preferenčnih/pomembnostnih ocen za več predmetov. Najpogosteje jo uporabljamo, kadar
želimo izmeriti preference anketirancev do znamke, lastnosti izdelka, ugodnosti v zvezi z delom
ali embalaže izdelkov (19).
Z metodo MaxDiff anketirancem prikažemo podmnožice možnih postavk v anketi in jih
prosimo, da navedejo najboljše in najslabše predmete ali najbolj in najmanj pomembne.
Anketiranci običajno dopolnijo osem do petnajst takšnih sklopov, od katerih vsak vsebuje
različno podmnožico predmetov. Kombinacije elementov so zasnovane zelo previdno, s ciljem,
da je vsak element prikazan v enakem številu. Vsak anketiranec vidi vsak predmet dva ali
večkrat v MaxDiffovih kombinacijah. V vprašalnikih se respondenti osredotočajo na oceno
preferenc za več predmetov. Raziskave so pokazale, da rezultati metode MaxDiff kažejo večjo
diskriminacijo med predmeti in med anketiranci. Metoda MaxDiff uporablja vprašanja, ki jih
je preprosto razumeti, zato lahko anketiranci od otrok do odraslih z različnim demografskim in
kulturnim ozadjem zagotovijo zanesljive podatke (19).
MaxDiff zagotavlja raziskovalcem, da z minimalnim poznavanjem statistike z lahkoto izvedejo
zelo kakovostno raziskavo za skaliranja več predmetov. Kompromisne tehnike, ki jih uporablja
MaxDiff, so robustne in enostavne za uporabo. Rezultate rezultatov je tudi enostavno razlagati,
saj so postavljeni na skupni lestvici od 0 do 100 in seštevajo do 100 (19).
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Prednosti uporabe MaxDiff (19):
‒

preizkusi se lahko večje število izdelkov,

‒

omogoča raznolikost,

‒

dobljeni so natančni podatki o razmerju med izdelki,

‒

odpravi pristranskosti skaliranja,

‒

zadovoljstvo kupcev.

3.2.2 Analiza MaxDiff za izbor najprimernejše embalaže
Z analizo MaxDiff smo želeli ugotoviti, katera oblika in kateri material za embalažo se
potrošniku zdi najprimernejši za leseni nakit. V anketi se je po uvodnem nagovoru s
predstavitvijo avtorice prikazala fotografija nakita. Uporabili smo fotografijo (slika 34), na
kateri so tri različne vrste nakita - prstan, ogrlica in obesek za ključe znamke Woodastic v
modri barvi oziroma v kombinaciji treh modrih barv.

Slika 34: Fotografija nakita uporabljena v analizi

Anketiranci so glede na videno fotografijo nakita izbirali v različnih kombinacijah prikazane
embalaže, tisto, ki sem jim je zdela najprimernejša in tisto, ki se jim je zdela najmanj primerna.
Pripravili smo tri sklope fotografij embalaže, katerih izbor in priprava sta temeljila na določenih
kriterijih, v ospredje pa smo postavili izbiro materialov in obliko.
‒

izbira materialov je bila podvržena okolju prijaznim materialom z možnostjo
recikliranja; izbrali smo kartonsko, leseno in tekstilno embalažo;
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‒

izbira oblik je bila podvržena preprostim oblikam; izbrali smo kvadratno, pravokotno,
okroglo in obliko vrečke;

‒

ker predmete v okolici pogosto izbiramo glede na barvo, smo želeli ta vpliv na izbor
embalaže zmanjšati tako, da smo embalažo iz istega materiala izbrali v istih oz.
predvsem naravnih barvah;

‒

vse embalaže so bile postavljene na ozadje v sivi barvi v vrednosti HEX #D8D8D8
oziroma v RGB vrednosti R: 216, G: 216, B: 216; s tem smo zmanjšali vpliv
morebitnega okolja embalaže (npr. embalaža na mizi s cvetjem ipd.) na izbor;

‒

embalaže so bile na slikah v približno enakih velikostih, s čemer smo zmanjšali vpliv
razločnosti prikazov in prevlade večjih prikazov nad manjšimi; prav tako so bile tudi
fotografije v istih velikostih;

‒

fotografijam smo dodali tudi zapis, iz katerega materiala je izdelana embalaža, s čemer
smo poudarili želeno lastnost, na katero so bili anketirani lahko pozornejši.

Opis treh sklopov fotografij
Prvi sklop fotografij je predstavljala embalaža iz kartona v štirih različnih oblikah in v naravni
barvi kartona ter obdana z vrvico iz jute ali belim tekstilnim trakom. Kot je razvidno iz slike
35, je prva embalaža v obliki šestkotnika in je zložena tako, da je vrh embalaže v obliki
trikotnika. Vse skupaj povezuje vrvica iz jute, ki omogoča odpiranje in zapiranje embalaže.
Druga embalaža je v obliki kvadrata, vendar ima različno višino, dolžino in širino ter se zapira
s pokrovom, ki je v dveh kotih rahlo obrezan. Da preprečimo odpiranje embalaže, sta spodnji
del in pokrov povezana z vrvico iz tekstila v beli barvi. Obliko blazinice ima tretja embalaža,
ki se ob straneh prepogne tako, da se zapre. Obdana je z vrvico iz jute, kljub temu da se sama
embalaža ne odpira. Zadnja, četrta embalaža, iz sklopa kartonskih embalaž je v obliki
pravilnega kvadrata oziroma kocke, ki se na vrhu zapira s pomočjo dveh pokrovov. Vrvica iz
jute obdaja vse stranice embalaže in preprečuje odpiranje.
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Slika 35: Fotografije kartonske embalaže uporabljene v analizi

Drugi sklop je predstavljala lesena embalaža iz svetlega lesa. Kot je razvidno iz slike 36, je prva
embalaža v obliki pravilnega kvadrata oziroma kocke in se odpira z drsnim pokrovom. Druga
embalaža je v obliki pravokotnika z zaobljenimi robovi in se zapira s pokrovom z lesenim
okroglim delom, čez katerega se zatakne elastika. Tretja embalaža je v obliki kroga ter je
sestavljena iz pokrova in glavnega dela. Četrta in tudi zadnja embalaža je prav tako sestavljena
iz dveh delov in je v oblika pravilnega kvadrata oziroma kocke.

Slika 36: Fotografije lesene embalaže uporabljene v analizi
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Tretji oziroma zadnji sklop je predstavljala embalaža iz različnih vrst tekstila (slika 37). Prva
embalaža je narejena v obliki vrečke iz jute in ima na zgornjem delu našit gumb v bež barvi, ki
se povezuje z vrvico iz jute. Druga embalaža je narejena iz sivega blaga filca in je v obliki
pravokotnika ter je sestavljena iz dveh delov. Tretja embalaža je narejena iz sivega lanenega
blaga in je v obliki vrečke. Dodana je vrvica iz jute v sivi barvi, ki poskrbi, da se embalaža ne
odpira. Četrta embalaža in tudi zadnja v zadnjem sklopu embalaž je narejena iz blaga filca in je
v obliki mošnjička. Embalaža se odpira s pomočjo vrvice v filcu.

Slika 37: Fotografije tekstilne embalaže uporabljene v analizi

V anketi so se prikazovala naključne kombinacije štirih fotografij (slika 38) iz omenjenih treh
sklopov, za kar je poskrbel algoritem programa. Med prikazanimi štirimi fotografijami je bilo
potrebno izbrati eno embalažo, ki se je anketirancu zdela najprimernejša in eno, ki se mu je
zdela najmanj primerna za leseni nakit. Da smo dobili čimbolj točne odgovore, je bilo v
posamezni anketi potrebno odgovoriti na desetih takšnih kombinacij. Fotografije embalaže so
se v kombinacijah ponavljale, vsaka izmed fotografij pa je bila prikazana v enakem številu.
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Slika 38: Prikaz kombinacije štirih fotografij iz treh sklopov

37

Na koncu ankete je bilo potrebno odgovoriti še na tri demografska vprašanja o spolu, starosti
in statusu respondentov. Anketo je rešilo 161 anketirancev, 34,8 odstotkov moških in 65,2
odstotka žensk. Največ, 75,2 odstotka anketirancev, je bilo iz starostne skupine od 18 do 29 let,
21,7 odstotka iz starostne skupine od 30 do 49 let, 3,1 odstotka pa iz starostne skupine od 50
do 64 let. Največ, kar 52,8 odstotka anketirancev, je bilo v času anketiranja zaposlenih, 31,7
odstotka anketiranih je imelo status študenta ali dijaka, 9,3 odstotka je bilo samozaposlenih, 5,6
odstotka brezposelnih, preostanek, 0,6 odstotka pa na vprašanje o njihovem statusu ni želelo
odgovoriti.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

REZULTATI ANALIZE KONKURENČNIH IZDELKOV

Vrsta materiala za embalažo
Skupno smo analizirali 15 izdelovalcev nakita, od tega 10 slovenskih in 5 tujih. Analiza je
pokazala, da večina slovenskih in tudi tujih izdelovalcev nakita za pakiranje svojih izdelkov
uporablja embalažo iz kartona. Za uporabo kartona se je odločila večina izdelovalcev (73
odstotkov) oz. 6 slovenskih in vsi tuji. Večina je uporabila karton z gramaturo med 300 g/m² in
400 g/m². Trije slovenski izdelovalci (20 odstotkov) uporabljajo embalažo iz valovitega
kartona. Za uporabo embalaže iz tekstila oziroma blaga jute pa se je odločil en slovenski
izdelovalec (7 odstotkov).
Na spodnji sliki je predstavljeno razmerje glede uporabljenega materiala za izdelavo embalaže.

UPORABLJEN MATERIAL ZA IZDELAVO EMBALAŽE
KONKURENČNIH IZDELKOV
Valovit karton

Karton

Tekstil - juta

7%
20%

73%

Slika 39: Uporabljen material za izdelavo embalaže
Oblika embalaže
Velika večina analiziranih izdelovalcev za pakiranje svojih izdelkov uporablja embalažo v
obliki kvadrata ali pravokotnika. Pri slovenskih prevladuje uporaba kvadratne embalaže, saj jih
takšno embalažo uporablja polovica oziroma 5. Pri tujih izdelovalcih pa sta se za uporabo
embalaže v obliki kvadrata odločila zgolj 2 (46 odstotkov).
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Trije tuji in trije slovenski izdelovalci (40 odstotkov) uporabljajo pravokotno obliko embalaže.
Sedem odstotkov jih je za pakiranje svojih izdelkov uporabilo vrečko, enak delež pa tudi
embalažo v obliki blazinice.
Na spodnji sliki je predstavljeno razmerje glede uporabljene oblike embalaže.

UPORABLJENA OBLIKA EMBALAŽE KONKURENČNIH
IZDELKOV
Kvadratna embalaža

Pravokotna embalaža

Embalaža v obliki blazinice

Vrečka

7%
7%

46%

40%

Slika 40: Uporabljena oblika embalaže

Vrsta materiala za pritrditev izdelka
Da se izdelki med transportom v embalaži ne premikajo in posledično ne poškodujejo, jih je
večina izdelovalcev pritrdila na podlogo iz netkane tekstilije (filc). Za uporabo netkane tekstilije
se jih je odločilo 73 odstotkov, oziroma 5 tujih in 6 slovenskih. Eden izmed omenjenih šestih
slovenskih izdelovalcev je tkanino uporabil tudi za ovoj izdelka, za uporabo rafije oziroma
naravno zamenjavo za netkano tekstilijo se je odločil en izdelovalec (7 odstotkov). Dva nista
uporabila podloge, medtem ko je en uporabil kar vizitko, okoli katere je ovil svoj izdelek.
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UPORABLJEN MATERIAL ZA PRITRDITEV IZDELKA
KONKURENČNIH IZDELKOV
Filc

Rafija

Papir

Brez materiala

13%
7%

7%

73%

Slika 41: Uporabljen material za pritrditev izdelka

Ostali elementi embalaže
Medtem ko se za uporabo vrvice ni odločil noben tuji izdelovalec, se je za njeno uporabo
odločila polovica slovenskih. S tem so poskrbeli za dodatno zaščito izdelka, saj se embalaža
med transportom tako ne odpre oz. se odpre težje. Vrvice lahko vplivajo tudi na lepši izgled
embalaže.
Vsi analizirani izdelovalci so se odločili za prikaz logotipa ali imena podjetja na sami embalaži
oziroma na traku. Za tisk logotipa s črno barvo se je odločil en slovenski izdelovalec ter dva
tuja. Dva slovenska sta logotip natisnila v srebrni barvi, eden pa se je odločil za tehniko slepega
tisk. Nalepko v črno-beli kombinaciji so uporabili štirje slovenski in en tuj izdelovalec. En
slovenski in en tuji pa sta za prikaz logotipa izbrala tisk na satenast trak v črni barvi. Za tisk na
etiketo sta se odločila en slovenski in tudi en tuji izdelovalec.
Vsi analizirani izdelovalci izpolnjujejo identifikacijsko funkcijo, saj je vsak po svoje edinstven.
Kljub temu, da so si embalaže podobne, pa vsaka odlično predstavlja svoje podjetje. Vse
embalaže so lepo oblikovane, praktične in učinkovite za uporabo, zato dobro ustrezajo prodajni
funkciji ter funkciji praktičnosti. Okoljsko funkcijo izpolnjujejo izdelovalci, ki v proizvodnji
embalaže ne uporabljajo dodatnih barv, ki ne obremenjujejo okolja in omogočajo reciklažo. To
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so SUÌ fine geometry, Mavood, Kyushe, Mountain Sparkles Art, Natur Schatulle, Itty Bitty
Fox, Lou Lou and Belle in Theia Design.
Sklep analize konkurenčnih izdelkov
Glede na analizo smo ugotovili, da je pomembno, da je embalaža preproste oblike. Biti mora
narejena iz primernega materiala, da je estetska, hkrati pa dobro zaščiti izdelek. Pri večini
izdelovalcev prevladuje uporaba kartona, ki je tudi v našem primeru za pakiranje lesenih
izdelkov ustrezen. Pri tem je pomembno, da uporabimo ustrezno gramaturo kartona, saj velja,
večja kot je gramatura, bolj zaščiten je izdelek oziroma manjša je možnost poškodb embalaže
med pošiljanjem in s tem izdelka. Nekateri izdelovalci so se odločili za valoviti karton, saj je v
primerjavi s kartonom zaradi valov in tehnike izdelave debelejši in naj bi izdelek bolj varoval
pred različnimi vplivi in poškodbami. Prav zaradi poškodb izdelka je pomembno, da v
notranjost embalaže dodamo tudi material/podlogo za pritrjevanje izdelka. Izbor materiala za
pritrjevanje je običajno odvisen od izdelka, ki ga želimo pritrditi. Zelo pomemben pri izdelavi
embalaže je logotip, ki pa mora pa biti dovolj kontrasten ter na embalaži dobro viden.
Na podlagi analize smo se odločili, da bomo uporabili kvadratno obliko embalaže za nakit. Prav
tako je najprimernejši material za izdelavo embalaže karton, ki pa je še vedno estetsko
privlačen. Glede na to, da je bila želja znamke Woodastic izdelati čim bolj ekološko embalažo,
smo se odločili, da za izbiro podloge oz. materiala za pritrditev izdelka v embalaži uporabimo
rafijo.
4.2

REZULTATI ANALIZE MAXDIFF

Anketo z analizo MaxDiff je rešilo 161 anketirancev. Vsi so skozi deset prikazanih kombinacij
s po štirimi prikazanimi embalažami izbrali najbolj in najmanj primerno za leseni nakit na
podlagi oblike in uporabljenega materiala.
Material za embalažo lesenega nakita
Izmed vseh materialov je bil največkrat (v 37 odstotkih) izbran karton, kot najprimernejši
material za uporabo lesenega nakita. Sledila sta mu tekstil (32 odstotkov) in les (31 odstotkov).
(slika 42)
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MATERIAL ZA EMBALAŽO LESENEGA
NAKITA
Karton

Les

32%

Tekstil

37%

31%

Slika 42: Material za izdelavo embalaže za leseni nakit

Vsi materiali so bili naravni, zato je bilo pričakovati, da bo izid tesen. Iz rezultatov lahko
razberemo, da so anketiranci bolj nagnjeni k izbiri kartonske embalaže. Izid med tekstilno in
leseno embalažo je bil sicer tesen, vendar so anketiranci izglasovali, da se jim izbira tekstilne
embalaže zdi primernejša za leseni nakit.
Oblika embalaže za leseni nakit
Največ glasov za najprimernejšo obliko je prejela kvadratna oblika s 33 odstotki glasov. Z 19
odstotki ji sledi embalaža v obliki vrečke, in pravokotna oblika s 14 odstotki. 12 odstotkov
glasov je prejela embalaža v obliki blazinice, malo manj (9 odstotkov) pa oblika mošnjička.
Okrogla oblika je prejela osem odstotkov glasov, najmanj (5 odstotkov), pa je pri izbiri
najprimernejše oblike za leseni nakit prejela oblika šestkotnika. (slika 43)

43

OBLIKA EMBALAŽE ZA LESENI NAKIT
Kvadratna oblika

Vrečka

Blazinica

Mošnjiček

Okrogla oblika

Šestkotna oblika

Pravokotna oblika

14%
5%

33%

8%

9%

12%

19%

Slika 43: Najprimernejša oblika embalaže za leseni nakit

Pri oblikah embalaže smo anketiranim dovolili več izbire, ker je to vizualna lastnost, ki
verjetno kar precej pripomore k nakupu. Iz rezultatov lahko razberemo, da so anketirancem
najbolj všeč oblika kvadrata, vrečke in pravokotnika. Vse ostale oblike embalaže pa se jim za
leseni nakit ne zdijo primerne.
Izbira embalaže za leseni nakit (glede na material in obliko)
Rezultat pri izbiri najprimernejše embalaže za leseni nakit je bil zelo tesen, saj so anketiranci
za 0,1 odstotek izbrali kvadratno embalažo iz kartona, ki ima dodano vrvico in se zapira s
pokrovom, ki je v dveh kotih rahlo obrezan. Kljub zelo tesnemu izidu je embalaža prejela
največji odstotek glasov, in sicer 12,1 odstotka. Za las ji sledi embalaža iz kartona v obliki
blazinice (12 odstotkov), ki je zaradi svojih prijetnih in nežnih oblik ena izmed najprimernejših
embalaž za leseni nakit. Izboru dveh kartonskih embalaž je sledila lesena embalaža pravokotne
oblike z elastiko za zapiranje (10,3 odstotke). Lesena embalaža lepo sovpada z materialom, iz
katerega je narejen nakit. Zanimivo pa je, da je bila izbrana le lepo zaobljena embalaža, bolj
robustne lesene embalaže pa ne. Precej dobro so bile sprejete tudi embalaže iz tekstila, pri čemer
so anketirani izbirali predvsem embalažo v obliki vrečke (9,5 odstotkov) ter mošnjička (9,3
odstotka v primeru bele embalaže iz bombaža ter 9,2 odstotka v primeru sive embalaže iz lana).
Obe leseni embalaži, ki se zapirata s pokrovom - kvadratna (8 odstotkov) in okrogla (7,6
odstotkov), pa nista prejeli veliko glasov. 7 odstotkov je prejela kvadratna embalaža iz kartona,
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ki se zapira s pomočjo dveh pokrovov. Lesena kvadratna embalaža z drsnim pokrovom je
prejela 5,6 odstotkov glasov, malo manj (5,3 odstotka) pa je prejela šestkotna embalaža iz
kartona. Najmanj primerna embalaža za leseni nakit je po mnenju anketirancev pravokotna
embalaža iz tekstila oziroma filca, ki je prejela 4,1 odstotek glasov. (slika 44)

5,3%

4,1%

IZBIRA EMBALAŽE ZA LESENI NAKIT
12,1%

5,6%

12,0%

7,0%

7,6%
10,3%
8,0%
9,5%
9,2%
9,3%

Slika 44: Izbira embalaže za leseni nakit

Menimo, da se je večina anketirancev odločila za kvadratno embalažo z obrezanimi robovi, ker
je v primerjavo z ostalimi najbolj elegantna. Veliko anketirancev se odločilo tudi za embalažo
v obliki blazinice, ki je bila po našem mnenju tolikokrat izbrana zaradi svojih mehkih oblik.

4.3

OD SKICE DO PROTOTIPA EMBALAŽE

Na podlagi dobljenih rezultatov tako izdelkov na trgu ter analize MaxDiff, smo se lotili izdelave
skice in prototipa embalaže za leseni nakit podjetja Woodastic.
Iz predlaganega izbora v analizi MaxDiff, sta bili anketirancem všeč kvadratna embalaža in
embalaža v obliki blazinice. Zaradi boljše zaščite izdelka smo se odločili za kvadratno
embalažo, ki je sestavljena iz enega dela. Zapira se s pomočjo pokrova, ki ima dva kota
zaobljena. Višina embalaže je v primerjavi z dolžino in širino manjša. Da preprečimo odpiranje
embalaže, sta na pokrovu med zaobljenima robovoma in na sprednji stranici narejeni manjši
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luknjici. Vrvica ti dve luknjici povezuje in tako prepreči odpiranje. Na zadnji stranici je dodana
še ena luknjica, skozi katero je speljana vrvica, ki tvori nosilno zanko.
Za opisano embalažo smo najprej izdelali skico plašča ter določili pozicijo logotipa (slika 45).

Slika 45: Skica plašča embalaže

Po skici smo izdelali plašč embalaže še v programu EngView Package&Display Designer (slika
46). Tako smo ustvarili embalažo z dimenzijami v × š × d = 3 cm × 7 cm × 7 cm. Da pokrovu
preprečimo, da bi se sesedel v notranjost embalaže, sta na stranski stranici dodana podaljška, ki
merita 8 mm. Na sprednji strani je ta podaljšek zaradi zaobljenih robov daljši in meri 2 cm. Vse
tri luknjice imajo premer 3 mm in so enakomerno odmaknjene od robov. Luknjica na pokrovu
46

je enako oddaljena do zgornjega roba, kot je višina podaljška na sprednji strani, torej 2 cm.
Ostali dve luknjici sta na sprednji ter zadnji stranici in sta v centru same stranice. Na sprednji
in zadnji stranici so dodani še zavihki v višini 9 mm.
Na pokrovu je dodan še logotip z dimenzijami 1,34 cm × 4,42 cm. Logotip smo enakomerno
1,29 cm oddaljili od stranskih stranic. Od luknjice na pokrovu je oddaljen 1,50 cm ter 2,16 cm
zgornje stranice.
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Slika 46: Plašč embalaže z merami
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V programu EngView Package&Display Designer smo izdelali tudi tridimenzionalen prikaz
embalaže za nakit. Slika 47 prikazuje odprto in zaprto embalažo s prikazom pozicije logotipa.

Slika 47: Tridimenzionalni prikaz embalaže

Na podlagi izdelanega plašča (načrta) embalaže in 3D prikaza je bil izdelan končni prototip.
Odločili smo se, da bo prototip embalaže izdelan iz sledečega materiala:
‒

Karton v beli barvi
o z gramaturo 300 g/m²
o enostransko premazan
o debelina: 0,5 mm

‒

Vrvica iz jute s premerom 2 mm.

‒

Rafija

Vrvica je dodana za zapiranje in odpiranje embalaže, na vrhu pa smo iz nje naredili tudi pentljo.
Enaka vrvica je uporabljena tudi za nosilno zanko. Rafijo pa smo uporabili za pritrditev in
zaščito izdelka oz. nakita.
Prototip je prikazan na spodnjih slikah.
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Slika 48: Prototip embalaže
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4.3.1 Preizkus vzdržljivosti prototipa za pošiljanje po pošti

Test smo opravili s pošiljanjem izdelka v embalaži oziroma prototipu iz lokacije A na lokacijo
B. Razdalja med lokacijama je bila 47 km (Vrhnika-Kranj). Embalažo z izdelkom smo
zapakirali v oblazinjeno kuverto z zračnimi mehurčki. Raziskava trdnosti embalaže med
pošiljanjem je pokazala, da je embalaža iz kartona z gramaturo 300 g/m² zdržala vse vplive.
Embalaža je kljub pritiskom zadržala svojo obliko in izgled. Ker je bil test uspešno opravljen,
menimo, da bi končna embalaža z recikliranim kartonom morala imeti gramaturo približno 300
g/m², saj je tako dovolj trdna za transport. S tem bi poskrbeli, da je embalaža, ko jo potrošnik
prejme, primerna za daljšo oziroma nadaljnjo uporabo, saj bi bila bolj trpežna.
Želja bodoče znamke Woodastic je, glede na rezultate ankete, oblikovati embalažo, ki je okolju
prijazna. Zato bi za izdelavo končne embalaže uporabili čimbolj ekološki oziroma recikliran
karton z gramaturo približno 300 g/m². Najprimernejši bi bil 100% recikliran karton SH
Recycling proizvajalca Euro Papier (slika 49).

Slika 49: Željeni material znamke Woodastic

Takšnja gramatura je pomembna, saj naročnik želi embalažo za pošiljanje po pošti, zato je treba
poskrbeti, da se embalaža in izdelek med potjo ne poškodujeta. Za sestavo embalaže bi se
uporabilo lepilo na vodni osnovi za tisk logotipa pa tiskarska barva na vodni osnovi. Tako kot
na prototipu bi bila tudi na pravi embalaži vrvica, ki povezuje celotno embalažo iz jute, v
notranjosti embalaže pa bi za zaščito in pritrditev izdelka uporabili rafijo.
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4.3.2 Cena embalaže
Glede na želje naročnika smo se pozanimali o ceni izdelave embalaže. Izbrali smo omenjeni
material SH Recycling z gramaturo, ki je bila najbližja 300 g/m². Odločili smo se za gramaturo
350 g/m². Cena izreza ene embalaže bi bila 76,13 €. V primeru 100 kosov bi bila cena izreza na
kos 1,34 € in 0,58 € v primeru 500 kosov. V kolikor bi se odločili za izrez 1000 kosov embalaže,
pa bi cena na kos znašala 0,44 €. (preglednica 5)
Poleg izreza embalaže smo želeli tudi informacijo o tisku embalaže. Cena priprave za tisk ene
barve in tisk (sitotisk), bi za eno embalažo znašala 30,50 €. V primeru 100 kosov bi bila cena
priprave in tiska na kos 0,67 €, v primeru 500 kosov pa 0,37 €. Za 1000 kosov, bi bila cena na
kos 0,34 €. (preglednica 5)
Tako bi bil celoten strošek za eno embalažo kar visok in sicer 106,63 €. V primeru naročila 100
kosov bi bilo za izrez in tisk za en kos potrebno odšteti 2,01 €. V kolikor bi se odločili za 500
kosov, bi bila cena na kos nižja od enega eura, in sicer 0,95 €. Če pa bi potrebovali večjo
količino oziroma 1000 kosov, bi bila cena na kos najnižja, in sicer 0,78 €. (preglednica 5)
Preglednica 5: Cena izdelave enega, 100, 500 in 1000 kosov embalaže

1 kos

100 kosov

500 kosov

1000 kosov

Material + izrez

76,13 €

1,34 €

0,58 €

0,44 €

Sitotisk

30,50 €

0,67 €

0,37 €

0,34 €

Skupaj cena embalaže

106,63 €

2,01 €

0,95 €

0,78 €

7,00 €

7,00 €

6,00 €

6,00 €

113,63 €

9,01 €

6,95 €

6,78 €

Cena izdelka (lesenega nakita)
Skupaj cena embalaže in izdelka

Kot je razvidno iz preglednice, se cena embalaže z naraščajočo količino izdelkov bistveno
zniža, kar pripomore k znižanju cene izdelkov Woodastic in njihovi večji konkurenčnosti na
trgu.
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5 ZAKLJUČEK
Pri oblikovanju embalaže za znamko, ki je trgu nepoznana, moramo biti pozorni na odziv in
mnenje potrošnika. Zelo pomemben je izgled embalaže, ki more biti čim boljši oziroma lepši,
seveda pa se mora od konkurence razlikovati. Tako je veliko pozornosti usmerjeno v material
in obliko embalaže.
Ker nam mnenje potrošnika pomeni največ, smo skozi anketo dobili odgovor, kakšno embalažo
za leseni nakit moramo oblikovati, da bo potrošniku najbolj všeč. Potrošniki so izmed
dvanajstih embalaž izbrali najprimernejšo, in sicer kvadratno embalažo iz kartona z vrvico. Iz
ankete smo dobili tudi odgovor glede izbire najprimernejšega materiala in oblike embalaže oz.
odgovor, katera oblika in material sta bila potrošnikom najbolj všeč. Ugotovili smo, da se
potrošniki najbolj naklonjeni embalažam iz kartona in kvadratni obliki embalaže.
Izmed osmih analiziranih izdelovalcev lesenega nakita, le en za pakiranje svojih izdelkov
uporablja naraven material. Tako lahko prvo hipotezo, ki trdi, da se za embalažo lesenega nakita
uporabljajo večinoma naravni materiali, ovržemo.
Večina izdelovalcev kljub različni vrsti nakita uporablja za pakiranje univerzalno velikost
embalaže, ki je cenovno ugodnejša, medtem ko le trije uporabljajo različne velikosti embalaže.
Drugo hipotezo, da se velikost embalaže razlikuje glede na vrsto in velikost nakita smo ovrgli,
saj je bila embalaža v večini primerov univerzalne velikosti.
Kar 86% analiziranih izdelovalcev je za embalažo svojih izdelkov uporabilo oglate oblike, s
čemer smo potrdili tretjo hipotezo.
Glede na rezultate ankete smo naredili plašč prototipa embalaže in ga izdelali. Želja naročnika
oziroma znamke Woodastic je bila, da oblikujemo embalažo, ki bo okolju čim bolj prijazna.
Temu primerno smo predvidili vrste materiala, lepila in barve, ki bi jih porabili, v kolikor bi se
odločili za izdelavo embalaže. Glede na plan smo se pozanimali še o ceni izdelave embalaže za
1, 100, 500 in 1000 kosov in ugotovili, da se cena embalaže z naraščajočo količino izdelkov
bistveno zniža. Najprimernejše bi bilo naročilo najmanj 500 kosov embalaže, saj bi cena na en
kos znašala manj kot en euro. Četrta hipoteza trdi, da je strošek embalaže v primeru majhnih
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količin lesenega nakita previsok, zaradi česar se dvigne cena izdelku, ki na trgu postane
nekonkurenčen. Ekonomsko upravičena bi bila šele količina nad 1000 izdelkov. Tudi ta
hipoteza je delno potrjena, ovržen pa je del o ekonomski upravičenosti embalaže s količino nad
1000 kosi.
S prototipom embalaže smo zadovoljni vsi sodelujoči in upamo, da bo embalaža kmalu tudi
izdelana z okolju prijaznim materialom, barvo in lepilom, oziroma v skladu z napisanim
planom.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETA Z ANALIZO MAXDIFF

P1: Predstavitev avtorja in opis namena magistrske naloge
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P2: Anonimnost in zaupnost podatkov

P3: Prikaz lesenega nakita znamke Woodastic
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P4: Prikaz embalaž za izbiro najbolj in najmanj primerne
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P5: Prikaz izbire spola

P6: Prikaz izbire statusa
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P7: Prikaz izbire starostne skupine

P8: Prikaz konca ankete
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