
 
 

Переможці Dunapack на конкурсі упаковки Hungaropack 2022 
 

 
 
"Паковання для перевезення скляного даху авмобіля", 
розроблене у співпраці з компанією Mosonpack Kft, отримало 
гран-прі HUNGAROPACK 2022.  
Учасники конкурсу Іштван Немет (Mosonpack) та Гергелі 
Фельфольді (Dunapack) розробили паковання для скляного 
даху автомобіля, використавши одну з попередніх розробок 
Акоса Дутка (Dunapack).  
Призначенням цієї упаковки, розробленої для клієнта - 
виробника автомобільної галузі, було замінити упаковку на 
основі деревини та пластику на одноразову упаковку з 
гофрованого картону. Під час проектування була також 
створена унікальна система вкладишів, яка відповідає 
кожному елементу багатокомпонентної лінійки продукції. 
Таким чином, упаковка дозволила виробнику заощадити 40% 
витрат, а " однорідність" пакувального матеріалу призвела 
до більш ефективного процесу утилізації відходів. 
Розроблене рішення також забезпечує замовнику високий 
ступінь кількісної гнучкості поставок, а також більш вигідні умови зберігання. 
 

Вкладиш для пакування саджанців рослин, розроблений Ілдіко Бартоком, також отримав 
нагороду Hungaropack.  
Його мета - гарантувати безпечне транспортування саджанців по всьому циклу постачання. 
Суть застосування полягає в спеціальній вставці, що самостійно закривається. Частина 
матеріалу, яка захищає розсаду, містить 
вирізані кільцеві дуги, що залишають 
місце для зручного розміщення рослин і 
не пошкоджують їх під час 
транспортування. Унікальність продукту 
полягає в тому, що захисна функція 
надміцного, п'ятишарового, цілком 
герметичного короба ще більше 
посилюється завдяки вкладці. Конструкція вкладиша, що сягає до верху, також запобігає 
зсуву коробки у вертикальному положенні. Це дає саджанцям стабільну фіксацію і запобігає 
їх падінню.  
Ця упаковка захищає рослини навіть при падінні з висоти. Матеріал вкладиша виготовлений 
зі 100% переробленого матеріалу, для його ущільнення не використовується сторонній 
матеріал (клейка стрічка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Наступні роботи отримали спеціальну відзнаку:  
 

 Отримала нагороду CSAOSZ: коробку Spritz зеленого/рожевого кольору - Аніта 

Васько  

 
 Отримала нагороду GS1 Magyarország Nonprofit Zrt: Колективна упаковка сиру Medve 

- Пітер Вайзер 

 
 Отримала нагороду журналу Store Insider: Декоративна упаковка для рому - Акош 

Дутка 

 
 

Також були вручені спеціальні сертифікати: 
• Декоративна упаковка для рому - Акош Дутка  
• Упаковка мультимедійних блоків управління - Іштван Немет (Mosonpack) та Гергелі 
Фельфольді (Dunapack) 

 
 
 

Вітаємо всіх переможців, пишаємося досягнутими результатами!  
#Wewill 

 
 
 
 


