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Естествен подбор,
или за опаковките, птичките и пчеличките

Не намирате ли прилика между новата шарена опаковка на играчка или ла-

комство в магазина, която докарва детето ви до истерия, ако не му я заку-

пите, и цветовете на растенията, чието предназначение е да привличат 

пчелите? Знаем, че една от основните цели на опаковките е да продават. 

Ако погледнем на цветята като на вид опаковки, виждаме ясно тяхната 

мисия да „продадат“ прашеца си по най-ефективния начин. Целта на краси-

вите ухаещи цветчета е сравнима с предназначението на изискания флакон 

на скъп парфюм. Маркетинговите специалисти и дизайнери знаят, че днес 

опаковката трябва да дава на потребителя нещо повече от удобство и ка-

чествено съхранение на съдържанието. Също като при цветята пазарният 

успех е гарантиран само когато клиентът усети (често напълно субектив-

но), че за парите си получава нещо повече от закупения продукт — било то 

естетическа наслада или статус сред себеподобните. Опаковките, които 

не успеят да предизвикат подобна реакция на задоволство, често търпят 

неуспех. И в двата случая говорим за вид естествен подбор, като разликата 

е единствено в естеството на управляващите закони. В единия случай това 

са пазарните закони, в другия — природните. Борбата за вниманието на по-

требителя днес е толкова ожесточена, че дизайнът на опаковки и етикети 

достига нови висоти и преминава в сферата на изкуството. Типичен в това 

отношение е случаят с винените бутилки, при които дори надписите върху 

етикетите се превръщат в произведения на изкуството. В този брой ще 

можете да научите повече за древното изкуство на калиграфията и прет-

воряването му върху винените етикети.

Ако продължим със сравняването на опаковането с живата природа, 

то връзката производител — краен потребител може да бъде оприличена 

на брачните танци при птиците, при които женските избират мъжки за 

чифтосване в зависимост от демонстрираните умения и външен вид. В 

съвременните пазарни условия подобно на женските птици потребители-

те могат много успешно да налагат избора си върху опаковъчния дизайн и 

технологии. Процесът се ускорява и става по-ефективен с развитието на 

масовите комуникационни канали. Днес както никога досега крайният по-

требител има постоянен пряк достъп до производителя, което позволява 

на последния да поддържа активен контакт с клиентите и да реагира бър-

зо и адекватно на очакванията им. Взаимодействието производител — по-

требител е засегнато в част от темите на настоящия брой на ProPACK. 

Ще можете да прочетете и за начините, по които потребителите влияят 

върху опаковката на дадена марка, и за правилните стъпки за създаване на 

успешен опаковъчен дизайн. Както природните, така и пазарните закони 

постановяват оцеляването на най-приспособимите. Особено във времена 

на криза.

Приятно четене,

Георги Георгиев
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