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Rondo a obținut două premii WorldStar Packaging Awards 2022! 

Distincție internațională pentru specialistul în carton ondulat 

 

Firma Rondo Ganahl AG a fost distinsă în acest an cu râvnitul premiu WorldStar 

Packaging Award – și chiar de două ori: cutia de expediere patentată cu funcție de 

returnare a fost premiată în categoria E-Commerce, cutia pentru lemne de foc cu mâner 

de transport a convins în categoria Domeniul casnic.  

 

WorldStar Packaging Award este considerat ca fiind cel mai important premiu al ambalajelor 

din domeniu și mai este denumit „The Oscars of Packaging”. Pentru concursul din acest an au 

fost prezentate 440 de inovații din 37 de țări. În consecință și bucuria la Rondo este mare, 

întrucât ambele sedii austriece au fost distinse cu câte unul din râvnitele premii: „Premiul 

WorldStar Packaging Award ridică conceptele de ambalare inovative la rang internațional, iar 

astfel stabilește standarde superioare pentru întreaga branșă. Aceste premii confirmă 

impresionant puterea inovativă a departamentelor noastre de dezvoltare din Frastanz și St. 

Ruprecht”, se bucură Hubert Marte, președintele Consiliului de Administrație al Rondo Ganahl 

AG pentru succesele echipelor sale. Întrucât premiile au fost înmânate, după doi ani de 

ceremonii virtuale, anul acesta din nou personal, o delegație Rondo s-a deplasat la începutul 

lunii mai la ceremonia de decernare la Milano.  

 

 

Cutia de expediere cu funcție de returnare – complet fără mijloace auxiliare adezive 

Pentru soluția unică de ambalare de la Rondo St. Ruprecht (Steiermark), față de cutiile de 

expediere uzuale cu funcție de returnare, nu este necesar nici fir de desfacere, din material 

plastic și nici bandă adezivă detașabilă. Și aceasta atât la expedierea de către comerciant, cât 

și la un eventual retur de către consumator. Monoambalajul ecologic prin urmare este compus 

100% din carton ondulat, este reutilizabil și complet reciclabil. În special funcția de returnare 

integrată a încântat juriul internațional în categoria E-Commerce: pentru cazul în care 

conținutul nu corespunde așteptărilor destinatarului, capacul interior original se transformă în 
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capac exterior, iar ambalajul poate fi închis din nou în siguranță complet fără lipire și pregătit 

pentru returnare.  

 

 

Tânăr designer din Frastanz a obținut al doilea premiu pentru Rondo 

Deosebit de îmbucurător pentru Rondo este decernarea premiului în categoria Gospodărie. 

Cutia pentru lemne de foc a fost creată de fostul practicant, în prezent Junior Designer la 

Departamentul de dezvoltare din Frastanz, Alexander Erath, în colaborare cu Camera de 

Comerț Vorarlberg (Asociația olarilor și faianțarilor). La acest concept convinge nu doar 

ambalajul sustenabil, și conținutul este un produs natural regional: brichetele de foc provin din 

fabricația șindrilei în Bregenzerwald (pădurea Bregenz). În plus mânerul din carton ondulat al 

cutiei pentru lemne de foc poate fi mânuit cu ușurință, iar lemnul poate fi extras datorită 

clapetei, fără a murdări ambientul. Prin imprimarea indicației de aprindere a focului, pe de altă 

parte, nu doar designul este sustenabil, dar la o utilizare corectă se diminuează și poluarea cu 

particule fine. „Acest concept de ambalare inclusiv conținutul său îmbină patru aspecte 

importante la un nivel calitativ ridicat: Inovare, regionalitate, sustenabilitate și prioritatea 

ridicată a pregătirii profesionale și perfecționării la Rondo. Prin urmare, premiul nu este doar o 

distincție pentru ambalaj, ci și pentru colaborarea reușită a întregii echipe de proiect”, 

subliniază Hubert Marte importanța premiului pentru companie.  

 

 

 

 

Despre World Packaging Organisation 

World Packaging Organisation (WPO) este o asociație internațională non-profit a industriei 

ambalajelor. WPO promovează proiecte și acțiuni ce corespund devizei „O calitate mai bună 

a vieții prin ambalaje de calitate pentru un număr mare de oameni”. În acest context WPO 

sprijină dezvoltarea tehnologiei de ambalare, a științei și a tehnicii, precum și a comerțului 

internațional. www.worldpackaging.org und www.worldstar.org  

 

 

Despre Rondo 

Societatea Rondo Ganahl AG cu sediul principal în Frastanz (Vorarlberg, Austria) este 

specializată pe producția de hârtie de bază pentru carton ondulat, precum și ambalaje 

http://www.worldpackaging.org/
http://www.worldstar.org/
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exterioare originale din carton ondulat și ambalaje interioare adaptate din fibră turnată. 

Întreprinderea industrială modernă în proprietatea familiei datează din anul 1797. Cu o 

multitudine de puncte de lucru în Austria, dar și în Germania, Ungaria, România și Turcia, 

Rondo are peste 1.700 de angajați. Compania promovează gestionarea atentă a resurselor, 

astfel încât aici se colectează, se sortează și se presează maculatură și cartonaje ca materie 

primă pentru stocurile proprii de hârtie de bază pentru carton ondulat. Astfel, Rondo realizează 

închiderea circuitului de reciclare din cadrul grupului de întreprinderi.  

 

 

Legendă imagine: 20220505_WorldStar Packaging Award pentru Rondo 

Prof. Pierre Pienaar (președintele World Packaging Organisation, stânga) a înmânat premiile 

delegației Rondo din Frastanz: Alexander Erath, Michael Geiger (Departamentul Dezvoltare) 

și Stephan Kaar (Director general Wellpappewerk Frastanz, de la stânga la dreapta).  

 

 

Legendă imagine (2021_Cutie pentru lemne de foc) 

Cutia pentru lemne de foc a fost dezvoltată de Rondo împreună cu Camera de Comerț 

Vorarlberg (Asociația olarilor și faianțarilor) și a convins juriul internațional la WorldStar 

Packaging Award 2022. 
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Legendă imagine (2020_Rondo Clevere Versandbox) 

Premiată a fost, de asemenea, și „Clevere Versandbox” (cutia de expediere inteligentă) cu 

funcția integrată pentru returnare de la Rondo.  
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