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THE BOX-LÖSNINGEN AV ELTETE TPM HAR TILLDELATS SCANSTAR
Den nordiska förpackningstävlingen ScanStar 2017 gick av stapeln i augusti.
Förpackningslösningar från Finland, Sverige, Danmark och Norge deltog med olika
förpackningar. Eltete TPMs ScanStar uppfyller kriterierna för kvalificering till
WorldStar-tävlingen.
Den prisbelönta The Box-lösningen är gjord av stark honeycomb och laminerade
förpackningsprofiler. Lösningen har utvecklats för att transportera lättare eller heavy duty-produkter
speciellt för export.
The box levereras i ett kompakt kit och sätts ihop utan verktyg. Fördelarna är många, allt från
kostnadsbesparingar till utrymme- och vikt-besparing men också den enkla hanteringen.
Medlemarna i juryn var Allan Dickner, IKEA (Sverige), Lasse Lavrsen, Toms Gruppen
(Danmark), Ole Anton Bakke, Jotun (Norge) and Markus Joutsela, Aaltouniversitetet(Finland). Søren Rahbek Østergaard (Danmark) representerade SPA
Scandinavian Packaging Association och Antro Säilä (Finland) the Finnish Packaging
Association.
Juryn bedömde helheten med utgångspunkter ur ekonomiska-, tekniska- och miljöperspektiven.
Designen, hanteringen, funktion i hela supply chain, transport och materialbesparingar är punkter
som tagits med i bedömningen. Eltete är väldigt nöjda med utmärkelsen och stolta över erkännandet.
”Vi har utvecklat The Box för att möta kraven från kunderna i en föränderlig värld. Vår lösning har
blivit accepterad av ett flertal välkända företag globalt. Erkännandet från jurymedlemmarna är
välkända och professionella verksamma i förpackningsbranschen visar att The Box är att räkna med.
Pappersbaserade förpackningarna är hållbara och kan därmed användas överallt utan restriktioner”
säger Matti Tarjo, Försäljningschef på Eltete TPM.
Eltete har designskydd på The Box i Europa och i flera andra länder.
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Den officiella ScanStar-cermonin går av staplen den 29 november i Sibeulis Hall i Lahti, Finland.
Förpackningar som har prisats med en ScanStar uppfyller kraven för att deltaga i WorldStar-tävligen.
Eltete TPM Ltd är en global kartongspappskonverterare, en leverantör av 100% återvinningsbara
förpackningar och maskinproducent. Eltete har sitt huvudkontor i Finland. Eltete-gruppen finns också
i 16 länder och har säljkanaler som når över 60 länder.
Eltete är en eldande producent av hållbara transportförpackningar och förpackningslösningar världen
över.
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