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Wprowadzenie 

 

Dynamiczny rozwój rynku produktów 

żywnościowych wpływa na wzrost zainteresowania 

opakowaniami, których proces projektowania 

uwzględnia potrzeby i wymagania konsumentów 

oraz wynikające z nich trendy społeczne. 

 



Potrzeby konsumentów a trendy społeczne 
dotyczące żywności 

Potrzeby  współczesnych 
konsumentów dotyczą m.in. 
bezpieczeństwa produktu i 

jego opakowania oraz 
trwałości produktu i 

możliwości jej przedłużenia 

Trendy społeczne 
wpływają na zmiany 

konsumpcji i 
zapotrzebowanie na 

produkty  i ich 
opakowania  



Trwałość jako właściwość jakościowa produktu 

 

Zgodnie z ujęciem cech jakościowych żywności 

uwzględniających potrzeby i wymagania 

konsumenta, trwałość wraz z właściwościami 

produktu, bezpieczeństwem zdrowotnym oraz 

wygodą użycia zapakowanego produktu zaliczana 

jest do cech jakościowych produktu, w tym 

żywności. 



Istota koncepcji trwałości żywności 
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Trwałość żywności 

Trwałość żywności jest wypadkową wielu 

czynników, wśród których ważną rolę odrywają 

systemy pakowania i opakowanie. Stąd niezwykle 

istotna dla trwałości żywności jest właściwa 

realizacja procesu projektowania i wykonania 

opakowań. 



Projektowanie opakowań 

Projektowanie wyrobów w tym opakowań „jest 

czynnością poznawczą, której celem jest tworzenie 

takiej teorii, która będzie miała zastosowanie w 

rozwiązywaniu problemów praktycznych w 

obszarze zaspokajania potrzeb”. 



Projektowanie opakowań c.d. 

Współczesne projektowanie opakowań oparte na 

podejściu współbieżnym polega na zintegrowanym 

działaniu przy odpowiednim uwzględnieniu 

czynników technicznych, ekonomicznych i 

eksploatacyjnych, a także subiektywnych potrzeb i 

oczekiwań konsumentów. 



Systemowe ujęcie procesu projektowania, 
 w którym trwałość stanowi krytyczne 

wymaganie projektowe  

  

OPAKOWANIE BĘDĄCE 
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PROCES 

Badania 

Koncepcja 

projektu 

 

Rozwój projektu 

Testowanie i 

udoskonalanie 

Projekt 

końcowy 

ELEMENTY PROJEKTU 

Założenia 

projektu 

WYMAGANIA 

 

Konstrukcyjne 

 

Design 
 

Konsumenckie 

Techniczne 

 i sprzedażowe 

Grupy potrzeb i 
wynikające z 
nich trendy 
społeczne 

Wytwarzanie 
produktu i jego 

dystrybucja 

Forma konstrukcyjna 
opakowania, jego 
wymiary, kształt, 
materiały o określonej 
barierowości i 
wytrzymałości 
mechanicznej, 
kryptoklimat 
wypełniający 
przestrzeń pomiędzy 
produktem a 
opakowaniem oraz 
wpływ oddziaływanie 
otoczenia 
zewnętrznego 
 

Rozmieszczenie 
elementów 
graficznych i 
semantycznych 
w przestrzeni 
opakowania, 
ilość i rodzaj 
informacji (np. 
data 
minimalnej 
trwałości 

Tablice nastroju 

Możliwości 
techniczne i 

zarys kosztów 

Modele 
opakowania 

Wersje designu 

Badania 
laboratoryjne 
oraz badania na 
grup fokusowych 

 
Zarys wymagań 

technicznych 

Prototyp 
opakowania 

Próbna 
produkcja i 
testowanie 

Finalna wersja 
opakowania 

Dokumentacja 

projektowa, 

finalna kalkulacja 

kosztów  

trwałości) 



Trwałość żywności jest kompilacją wielu czynników, które 

muszą być uwzględniane podczas opracowania koncepcji 

produktu i prognozowania czasu zachowania określonego 

poziomu jakości zapakowanego produktu. 

 

Oprócz jakości surowców, metod i warunków ich 

przetwarzania, trwałość jest determinowana właściwie 

zaprojektowanym i wykonanym opakowaniem. 

Podsumowanie 



 potrzeby i wymagania wszystkich podmiotów łańcucha 
dostaw, a w szczególności konsumentów oraz wynikających  
z nich trendów społecznych dotyczących żywności, 

 

 elementy konstrukcyjne opakowania (takie jak: forma 
konstrukcyjna, kształt, właściwości materiału 
opakowaniowego), 

 

 kryptoklimat panujący w opakowaniu, 

 

 potencjalne warunki przechowywania i użytkowania, 

 

 elementy designu opakowania związane z przekazem treści 
informacyjnych dotyczących okresu trwałości żywności. np. 

data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia. 

Projekt opakowania, w którym determinantą 

jest trwałość żywności winien uwzględniać: 


