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36 Π Ο Ρ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

 «ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ»

Η DS SMITH HELLAS μαζί με τη θυγατρική της DS SMITH CRETAN HELLAS, 
κατέχουν ηγετική θέση στην Ελλάδα στο χώρο των συσκευασιών από κυμα-
τοειδές χαρτόνι. Έχει συνολικά τρία εργοστάσια, στη Θεσσαλονίκη, στην Αρ-
χαία Κόρινθο και στην Ιεράπετρα, που εξασφαλίζουν την πλήρη γεωγραφική 
κάλυψη της χώρας και είναι πιστοποιημένα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα 
ποιότητας, ασφάλειας στην εργασία, βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευ-
θύνης.

Η DS SMITH HELLAS διαθέτοντας παρου-
σία στην Aγορά από το 1959, προσφέρει λύ-
σεις συσκευασίας σε όλους τους παραγω-
γικούς τομείς - και ιδιαίτερα των φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών, που αποτελεί έναν 
από τους πλέον απαιτητικούς.

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει στοχευμένες 
επενδύσεις που ξεπερνούν τα 10.000.000 ευ-
ρώ και αφορούν στην κάλυψη όλων των νέ-
ων αναγκών που έχουν προκύψει στον Κλάδο 
των φρουτολαχανικών, όπως είναι οι απαιτή-
σεις σε εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης και ο 
σχεδιασμός και η παραγωγή συσκευασιών 
κατάλληλων για μακρινούς προορισμούς, 
που προϋποθέτουν απόδοση σε απαιτητικές 
συνθήκες ψύξης και υγρασίας.

Τελάρα από κυματοειδές χαρτόνι
Tα τελάρα από κυματοειδές χαρτόνι αποτε-

λούν σήμερα ένα από τα βασικότερα μέσα συ-
σκευασίας για τη διακίνηση φρέσκων φρού-
των και λαχανικών. Ο δρόμος άνοιξε πριν από 
μερικές δεκαετίες, με τη χρήση τους μόνο σε 
εξαγωγές - και στη συνέχεια επεκτάθηκαν και 
στην εσωτερική Αγορά. Η ανάπτυξη και εξέλι-
ξή τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πλε-
ονεκτήματα που προσφέρουν έναντι άλλων 
μέσων συσκευασίας, αλλά και στη συμμόρ-
φωσή τους σε Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
που αφορούν στην καταλληλότητα των υλι-
κών συσκευασίας.

Έρευνα της FEFCO (Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία Κατασκευαστών Κυματοειδούς Χαρ-
τονιού) που έγινε σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, 
έδειξε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών 
δείχνει προτίμηση στα φρέσκα προϊόντα που 
είναι συσκευασμένα σε χάρτινες συσκευασί-

ες. Επιπλέον, άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου 
της Μπολόνια μελέτησε την εξέλιξη βακτηρί-
ων σε φρουτολαχανικά, όπου αποδείχθηκε ότι 
η ανάπτυξή τους καθυστερεί από 48-72 ώρες, 
όταν αυτά είναι συσκευασμένα σε τελάρα από 
κυματοειδές χαρτόνι. 

Το πλεονέκτημα
Στο σημείο αυτό, σκόπιμο θα ήταν να ανα-

φέρουμε το πλεονέκτημα που προσφέρει η 
συσκευασία από κυματοειδές χαρτόνι, λόγω 
της δυνατότητας προβολής του προϊόντος, 
προβολής διαφόρων μηνυμάτων, αλλά και 
της ταυτότητας του Εμπόρου Εξαγωγέα μέ-
σω των εκτυπώσεων. Δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία ότι η χάρτινη συσκευασία λειτουρ-
γεί ως εργαλείο διαφήμισης της επωνυμίας 
και, ταυτόχρονα, ενημέρωσης του κατανα-
λωτή. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι το 68% 
των αγοραστικών αποφάσεων λαμβάνονται 

στο σημείο πώλησης, είναι δεδομένη η σημα-
ντικότητα που έχει η εικόνα στην αγοραστική 
απόφαση του καταναλωτή. 

Το χαμηλό κόστος μεταφοράς
Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε και το χα-

μηλότερο κόστος μεταφοράς σε σχέση με άλ-
λα μέσα. Αυτό συμβαίνει διότι μέσω του ιδανι-
κού σχεδιασμού του για το είδος του φρούτου 
ή λαχανικού που θα συσκευάσει, προσαρμο-
σμένου σε κατάλληλες διαστάσεις και με τη 
σωστή επιλογή υλικών, ανθεκτικών στις συν-
θήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, επιτυγ-
χάνεται ο τέλειος συνδυασμός βελτιστοποί-
ησης χώρου και του χαμηλότερου δυνατού 
βάρους των υλικών συσκευασίας. 

Σε όλα τα παραπάνω, αν προσθέσει κανείς 
και το χαμηλό κόστος των ίδιου του υλικού 
συσκευασίας και τη δυνατότητα της 100% 
ανακύκλωσής του, επιβεβαιώνει την άποψη 
ότι η κυματοειδής συσκευασία θα πρέπει να 
μπαίνει στην ατζέντα της Επιχείρησης ως ένα 
όφελος που θα πρέπει να μεγιστοποιήσει και 
όχι ως ένα κόστος που θα πρέπει να ελαχιστο-
ποιηθεί.

Ο τομέας των φρουτολαχανικών είναι ιδι-
αίτερα ευαίσθητος, αλλά και απαιτητικός. 
Εμείς συνδυάζουμε την εμπειρία δεκαετιών, 
την εξειδίκευση των Στελεχών μας και όλα τα 
σύγχρονα εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να 
ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις καθημερι-
νές προκλήσεις που δεχόμαστε. Έτσι, καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε ισχυρή φήμη στην 
Αγορά, που αποδεικνύεται καθημερινά  από 
τις ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχου-
με χτίσει με όλους τους Πελάτες και Συνερ-
γάτες μας.
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