
 
 

Η Dunapack νικητής στον διαγωνισμό συσκευασίας Hungaropack 2022 
 

 
 
Η «συσκευασία μεταφοράς γυάλινης οροφής» που αναπτύχθηκε 
σε συνεργασία με τη Mosonpack Kft κέρδισε το μεγάλο βραβείο 
HUNGAROPACK 2022. Οι αιτούντες István Németh 
(Mosonpack) και Gergely Felföldi (Dunapack) ανέπτυξαν τη 
συσκευασία της γυάλινης ηλιοροφής του αυτοκινήτου, 
χρησιμοποιώντας επίσης μία από τις προηγούμενες εξελίξεις του 
Ákos Dutka (Dunapack). Σκοπός της συσκευασίας που 
σχεδιάστηκε για τον πελάτη της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν η 
αντικατάσταση των ξύλινων και πλαστικών συσκευασιών με 
ομοιογενείς κυματοειδείς χάρτινες συσκευασίες. Κατά το 
σχεδιασμό , δημιούργησαν επίσης ένα μοναδικό σύστημα 
ένθετων που ταιριάζει με κάθε στοιχείο της σειράς προϊόντων 
πολλαπλών τμημάτων. Έτσι, η συσκευασία είχε ως αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση κόστους 40% για τον κατασκευαστή και η 
«ομογενοποίηση» του υλικού συσκευασίας είχε ως αποτέλεσμα 
μια πιο αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης απορριμμάτων. 
Η αναπτυγμένη λύση παρέχει επίσης στον πελάτη υψηλό βαθμό 
ποσοτικής ευελιξίας στις παραδόσεις, καθώς και πιο ευνοϊκές επιλογές αποθήκευσης. 
 
 
Το ένθετο συσκευασίας δενδρυλλίων φυτών, σχεδιασμένο από τον Ildikó Bartók, κέρδισε επίσης το 
βραβείο Hungaropack. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι τα σπορόφυτα μπορούν να 
μεταφερθούν με ασφάλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιαστικής. Η ουσία της εφαρμογής είναι το 
ένθετο που κλείνει μόνο του. Το τμήμα του υλικού που λυγίζει πάνω από τις γλάστρες περιέχει 
κομμένα κυκλικά τόξα, αφήνοντας χώρο στα φυτά να τοποθετούνται άνετα και να μην 
καταστραφούν κατά τη μεταφορά. Η μοναδικότητα του προϊόντος έγκειται στο γεγονός ότι η 
προστατευτική λειτουργία του βαρέως τύπου, πέντε στρώσεων, πλήρως επικαλυπτόμενων 
κουτιών ενισχύεται ακόμη περισσότερο 
από το ένθετο. Το ένθετο διάλυμα που 
φτάνει στην οροφή εμποδίζει επίσης το 
κουτί να κινηθεί προς την κατακόρυφη 
κατεύθυνση. Δίνει στα σπορόφυτα 
σταθερό κράτημα και εμποδίζει την πτώση 
τους. Αυτή η συσκευασία προστατεύει τα 
φυτά ακόμα και όταν πέφτουν από 
ψηλότερο σημείο. Το υλικό του ενθέματος είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο υλικό, 
δεν χρησιμοποιείται ξένο υλικό (κολλητική ταινία) για τη σφράγισή του. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Τα ακόλουθα έργα έλαβαν ειδικό βραβείο:  

 Έλαβε το ειδικό βραβείο της CSAOSZ: Πράσινο/ροζέ κουτί Spritz - Ανίτα Βάσκο 

 
 Έλαβε το ειδικό βραβείο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού GS1 Magyarország Zrt.: 

Συλλογική συσκευασία τυριού Medve - Péter Veizer  

 
 Έλαβε το ειδικό βραβείο του περιοδικού Store Insider: Διακοσμητική συσκευασία ρουμιού - 

Άκος Δούτκα 

 
 

Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης απονεμήθηκαν σε: 

• Διακοσμητική συσκευασία ρουμιού - Άκος Ντούτκα 
• Συσκευασία μονάδας ελέγχου πολυμέσων - Ιστβάν Νέμεθ (Mosonpack) και Γκέργκελι 
Φελφόλντι (Dunapack) 

 
 
 

Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές των βραβείων, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν!  
#Wewill 
 
 
 
 
 


