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A Neopac elismerésre tett szert két versenyben is, amelyek a 

fenntartható és innovatív csomagolási megoldásokra hívták fel a 

figyelmet 
 

A LuxePack NY és a Swiss Packaging Awards eseményein jelölték a vállalatot  

a fenntarthatóság és formatervezés területén bizonyított kiválóságáért 
 

Thun, Svájc – A Hoffmann Neopac – számos iparágnak és alkalmazási célra kiváló minőségű 

csomagolóanyagot gyártó, globális szolgáltató – több innovatív csomagolási megoldásáért is 

elismerésre tett szert két neves ipari versenyen. 

 
A Neopac először bejutott a Green Award díjért versenyző öt finalista közé a LuxePack New York 

eseményen a vállalat PICEA™ tubusával, melyben a Neopac ügyfelének (Madara) hajbalzsam-

termékcsaládját tárolják. A PICEA™ faalapú tubus 95%-ban újrahasznosítható anyagot tartalmaz, mely 

EU-s, PEFC-tanúsítvánnyal rendelkező erdőgazdálkodásokból származik. A tubus révén 40%-kal jobb 

szénlábnyom érhető el, mint a szabványos polietilén tubusok esetében, miközben kiváló védelmi, 

dekorációs, élelmiszer-alkalmassági és újrahasznosíthatósági tulajdonságokat nyújt. Ezek a jellemzők 

megfelelnek a Neopac környezetbarát jövőre irányuló víziójának.  

 
Egy másik eseményen pedig, a neves Swiss Packaging Awards 50. évfordulóján a Neopac az egyik 

kategóriában díjat nyert, két másikban pedig jelölést kapott: 

 A Neopac E-cigarettákhoz gyártott InShape Box csomagolása megnyerte a hőn áhított Dizájn 

kategóriát. Ezt az ívelt fémdobozt kifejezetten a svájci E-cigaretta piacra gyártottuk. Egyedülálló 

formatervezése és anyaga kiemelkedik a többi, szögletes kartoncsomagolás közül. 

 A praktikus és könnyen használható D3 Piccolo pipettát a Kényelmi cikkek kategóriában jelölték. 

A megoldás innovatív csepegtető rendszere segítségével 200 nemzetközi egységnyi  D-vitamin 

precíz kiadagolását teszi lehetővé, különösen a kisgyermekek esetében. A tubus üvegmentes 

csomagolása hordozhatóságot és biztonságot nyújt a felhasználók számára. 

 A Fenntarthatóság kategóriában a fent említett PICEA™ faalapú tubust jelölték. A Biana 

kozmetikai márka kiváló minőségű termékeihez készített csomagolási megoldás, a „Holztube” 

PICEA™ tubus falisztből és bioműanyagokból áll. A környezetbarát tubus jellege passzol a Biana 

fenntarthatósági filozófiájába. 

 



 

 

„Megtisztelő számunkra, hogy díjakat és jelöléseket kaphatunk a csomagolóipar ilyen neves versenyein” 

– mondta Cornelia Schmid, a Hoffmann Neopac marketingigazgatója. „A csomagolóipar vezetőiként és 

a környezetbarát tubusos megoldások piacának előfutáraiként ezek az elismerések megerősítenek 

bennünket az innovációs és fenntarthatósági törekvéseinkben.”    

# # # 

 
A Hoffmann Neopac 

A Hoffmann Neopac egy magántulajdonban lévő vállalat, amelynek központja a svájci Thun városa. A 

csoport kiváló minőségű fém és műanyag csomagolást gyárt hat helyszínen: HOFFMANN 

konzervdobozokat Thun városában és CMP konzervdobozokat Hollandiában; Polyfoil® és műanyag 

tubusokat a NEOPAC vállalattal Svájcban, Magyarországon és az Egyesült Államokban, a 3D Neopac 

vállalattal pedig Indiában. Régi ügyfelei közé tartoznak a nemzetközileg aktív gyógyszerészeti, 

kozmetikai és fogyasztási cikkek gyártói az európai és észak-amerikai és ázsiai piacokon.  

 

Az Egyesült Államokban kialakított, új termelési létesítményével a Neopac mintegy 1250 munkavállalót 

foglalkoztat, és 1,3 milliárdos tubuskapacitást tudhat magáénak. A vállalat mind a gyártási 

folyamatokban, mind a vállalati kultúrában, köztük a környezetbarát tudatos csomagolási portfólióban is 

elkötelezett a fenntarthatóság iránt.  

 

További információért látogasson el a www.neopac.com weboldalra.   
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