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A Rondo négy WorldStar Csomagolási Világverseny díjat nyert 2020-ban 

 

A Rondo Csoport franstanzi székhelye rögtön négyet is megnyert az áhított WorldStar 

Csomagolási Világverseny díjaiból. A hullámpapírszakértők innovatív csomagolási 

megoldásait díjazták szállítás, Point-of-Sale és élelmiszercsomagolások kategóriákban. 

 

Ismét ünnepelhetnek a Rondo csomagolásfejlesztői. Miután 2019 októberében a „Wellpappe 

Austria Awards“ kiállításon Bécsben lenyűgöző három kitüntetést szereztek, a Rondo Csoport 

nemzetközi szinten nagyszerű elismerésben részesült. A gyümölcstermékek hullámpapír-

csomagolásának fenntartható növelése (élelmiszer kategória) és két hatékony reklámváltozat 

(Point-of-Sale kategória) mellett, a Geberit rejtett WC-öblítőtartályok szállítási csomagolása 

(szállítási kategória) is meggyőzte a 2020-as WorldStar Csomagolási Világverseny zsűrijét. 

 

Geberit WC rendszercsomagolás – kitűnő csomagolás többletértékkel 

A Geberit rejtett WC-öblítőtartályokat világszerte használják. A termék új szállítási 

csomagolását L-alakúra tervezték, hogy a norma szerinti raklapokra rakatolni lehessen. Így a 

raklapok hatékony kezelése is lehetséges, valamint a logisztikai és rakodási költségek is a 

felére csökkentek. A csomagolást rendszerszerűen úgy tervezték meg, hogy a termékrészeket 

pontosan olyan sorrendben tudják elvenni, ahogyan össze kell szerelni. A hullámpapírbetéttel 

a rejtett WC-öblítőtartályokat a csomagoláson belül rögzítik és ezt a betétet szerelési 

segédletként lehet használni. A hullámpapír használata egyéb anyag helyett a Geberit 

rendszercsomagolás esetén továbbá újrahasznosítható mono-csomagolásként. 

 

Egy megjelenés – számos lehetőség: az osztrák inzersdorfi Sugo árubemutató 

A Maresivel együttműködve az inzersdorfi Sugo ideális termékbemutatását sikerült a Point-of-

Sale területen megvalósítani, amely meggyőző módon mutatja be, milyen hatékony 

reklámeszköz lehet a hullámpapír-csomagolás. Továbbá a megjelenítés sokoldalúsága is 

lenyűgöző. A modulrendszernek köszönhetően egy lábazatra több megjelenítési lehetőség is 

illeszthető. A hátoldalt pedig úgy alkották meg, hogy minden tetszés szerinti méretet rögzíteni 

lehessen. Így a megjelenítést a köztes lap egyszerű áthelyezésével meg lehet valósítani.  
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A Kellys tartósan megragadja a figyelmet  

Ennek a megjelenítésnek az a különlegessége, hogy mindössze három hullámpapír egységből 

el lehet készíteni. A polcra kész csomagolásokat („Shelf-Ready-Packaging“), melyeket már 

hosszú évek óta használ a Kellys, úgy halmozták egymásra, hogy az a megjelenítés stabilizált 

köztes talpaként is működhessen. Az oldalfalak feltűnő kialakítása, mely az amerikai futball-

labda formáját prezentálja, nem csak az ügyfelek figyelmét kelti fel a Point-of-Sale területén a 

Kellys termékei iránt, hanem a 2020-as Worldstar Csomagolási Világverseny nemzetközi 

zsűrijét is meggyőzte. 

 

Hullámpapír számos lehetőséggel  

„Nagyon örülünk ennek a nemzetközi kitüntetésnek, mely tovább erősít minket abban, hogy 

ügyfeleinkkel közösen tervezzünk optimális csomagolásokat minden egyes terméknek és 

ezeket meg is valósítsuk” - nyilatkozta Hubert Marte, a Rondo Ganahl AG elnöke. „A 

hullámpapír csomagolásokban számos lehetőség rejlik. Fenntartható módon előállítható, 

költséghatékony és kreatív, praktikus, valamint figyelemfelkeltő csomagolási megoldásokat 

kínál. Továbbá a méretre szabott hullámpapír-csomagolásokat gazdaságilag pontosan lehet 

illeszteni a felhasználási célhoz” - jelentette ki Marte.  

 

A World Packaging szervezetről 

A Csomagolási Világszövetség (CSAOSZ, World Packaging Organisation, WPO) közhasznú, 

nemzetközi egyesület a csomagolási ágazatban. A CSAOSZ olyan projekteket és 

mozgalmakat támogat, melyek a „jobb élelmiszerminőség jobb csomagolóanyagok által még 

több embernek” vezérmottónak felelnek meg. Ilyen háttér mellett a CSAOSZ a 

csomagolástechnológiák, a tudomány, a technika és a nemzetközi kereskedelem fejlesztését 

támogatja. www.worldpackaging.org és www.worldstar.org  

 

A Rondóról 

Vorarlberg tartományban a frastanzi székhelyű Rondo Ganahl AG hullámkarton-nyerspapír, 

valamint egyéni hullámpapír csomagolások gyártására specializálódott. A hagyományos 

osztrák családi üzem gyökerei 1797-re nyúlnak vissza. Ausztria, Németország, Magyarország 

és Románia, valamint Törökország telephelyein a Rondo ma már több mint 1.600 

alkalmazottat foglalkoztat. A vállalkozás előtérbe helyezi a forrásokkal való környezetbarát 

gazdálkodást. Ezenkívül maga gyűjti, válogatja és préseli a használt papír alapanyagokat és 

http://www.worldpackaging.org/
http://www.worldstar.org/
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kartonokat nyersanyagként saját hullámkarton-nyerspapír termékeihez. Így sikerül a 

Rondónak az újrahasznosítási körforgást a vállalatcsoporton belül lezárnia. 
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