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ORANGEFIT:

Met een doordachte en verzorgde verpakking versterk je de beleving van je product

enorm en komen je producten veilig en netjes bij je klant of winkel binnen.

 

Maar wat kan er dan allemaal en welke stappen moet je nemen om een echt perfecte

verpakking te realiseren die zowel aantrekkelijk als praktisch is? 

 

In dit e-book zetten we de mogelijkheden en technieken voor je op een rij. We laten

zien welke stappen nodig zijn om tot een goede verpakking te komen. En met cases

en voorbeeldverpakkingen hopen we je verder te inspireren zodat je ontdekt dat een

geweldige verpakking echt binnen je bereik ligt.

 

 

‘Een verpakking is cruciaal voor de beleving van je

product, het bepaalt hoe de klant je merk ervaart.' 

E-Book



Bijna alles kan met karton

E-Book

Karton is zo ontzettend veelzijdig dat echt bijna alles kan. 

Van sober tot luxe, van de rechttoe rechtaan verpakkingen 

die we allemaal kennen tot juist een opvallende vorm. 

Met een eenvoudige bedrukking in één kleur of juist 

een fullcolour bedrukking compleet met een 

zilver- of goudfolie. Je kan alles verwerken in het design, 

allerlei openingen aanbrengen en natuurlijk zijn veel soorten sluitingen mogelijk. 

 

Juist omdat zoveel mogelijk is lichten we hier enkele opties toe waarvan we gemerkt

hebben dat ondernemers en (r)etailers daar vooraf niet meteen aan denken of

waarvan ze denken dat het buiten hun budget ligt.

Bedrukkingen en uitvoeringen

Flexodruk, waarmee je al vanaf 1 kleur een mooie verpakking kunt realiseren.

Een High Quality Print waarmee je een geweldige afbeeldingskwaliteit krijgt

Offset printen, waarbij iedere kleur mogelijk is, ook een speciale kleur uit je huisstijl

Een accent met folie in een matte of juist metallic uitvoering

Een laminaat in mat, glans of metallic

Vensters of een extra opening

Een preeg waarmee je een subtiel hoogteverschil in het karton realiseert

En nog veel meer mogelijkheden…

Je verpakking bedrukken kan met verschillende technieken en

op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 

 

Met karton is bijna
alles mogelijk
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Voor deze doos van Omoda met een luxe uitstraling gebruikten we bijvoorbeeld 

1 kleur flexodruk om de gewenste uitstraling te creëren. Hiermee creëer je met

relatief lage kosten een luxe uitstraling. Bij de Van Dalen verpakking gebruikten we

een High Quality Print. Beide keuzes maakten deze dozen bovendien goedkoper dan

hun oorspronkelijke dozen.

Een rechthoekige of vierkante vorm kan het meest voor de hand liggen. Ze zijn

stapelbaar, handig in het schap, goed te vervoeren of te verzenden. Maar…  soms mag je

qua vorm ook echt letterlijk out-of-the-box denken. Want een afwijkende vorm of

constructie kan net die associatie bij je klant oproepen die je zoekt. En een specifieke

vorm kan ook bijdragen aan de herkenning van je merk.

 

Maar er is nog een ander voordeel aan een niet-stereotype verpakkingsvorm. Een

andere vorm kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat minder verpakkingsmateriaal nodig

is.  Dat is duurzaam en duurzame verpakkingen hebben de sympathie van de

consument. Zo ontstaat een mooie win-win.

Verpakkingen in alle vormen
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Kijk maar eens naar onderstaande kartonnen verpakking die we maakten voor

Kamphuisen. Die wijkt qua constructie net even af van de standaard waardoor de

verpakking meer in het oog springt.

Met de juiste sluiting maak je jouw verpakking klaar voor de winkel of voor verzending.

Zo creëer je met retail ready packaging een verpakking die zo de winkel in kan of die in

een handomdraai een aantrekkelijke display wordt. Dit verzorgden we bijvoorbeeld

voor Alfa Bier en voor OrangeFit (zie de inspiratiecase op pagina 8)

Sluiting van je verpakking

Alfa Bier verpakking dicht Alfa Bier verpakking open
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Verstuur je jouw product naar een consument dan kun je plakstrips en retourstrips

toevoegen waarmee de ontvanger de verpakking makkelijk opent en deze eventueel

ook weer eenvoudig kan retourneren. Dat verhoogt de klantbeleving van je

verpakking.

Wanneer je kiest voor een stansverpakking met een automatische bodem (autolock)

dan kies je voor een doos die gemakkelijk opgezet kan worden en waarbij je de bodem

niet met tape hoeft te sluiten. Ideaal! Dat scheelt tijd met inpakken waardoor je de

hogere kosten van de autolock terugverdient. 

 

Dit voorbeeld laat zien dat het goed is om diverse verpakkingsopties te onderzoeken.

Denk dus niet meteen aan een standaard tape, maar verken zeker of er misschien

andere opties zijn die mogelijk meer voordelen bieden voor jou als verzender en/of de

ontvanger.
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 Je vertelt ons waar je aan denkt, wat je product nodig heeft, wat de wensen van je 

 klanten zijn.

 Wij stellen enkele aanvullende vragen zodat we helemaal helder hebben wat je 

 precies zoekt, wat de gewenste oplage is en welk budget je hebt.

 Ons team gaat aan de slag en werkt een of meerdere ideeën uit. 

 Op basis van de oplage en de specificaties inventariseren we wat de meest 

 efficiënte manier is om de verpakking te produceren.

 We presenteren onze ideeën aan je.

 Op basis van je feedback werken we de ideeën verder uit, zodat alle specificaties 

 duidelijk zijn en we een exacte prijsopgave kunnen geven. 

 Na je akkoord beginnen we met het voorbereidend werk om de verpakking in 

 productie te nemen.   

 Als alles compleet is starten we met de productie van je verpakking.

 Tijdens de productie houden we de vinger aan de pols zodat de productie soepel 

 verloopt.

. Je verpakking wordt geleverd!

Wat ons betreft begint ieder verpakkingstraject met goed luisteren naar jouw wensen,

eisen en ideeën. Daar nemen we voldoende tijd voor en daarna gaan we versnellen. We

komen met voorstellen, een prijsopgave en we pakken de productie voortvarend op.

Tijdens dat hele proces heb je altijd één aanspreekpunt. Dat garandeert prettig korte

lijnen en duidelijke communicatie. 

 

Een gemiddeld verpakkingstraject ziet er dan ongeveer als volgt uit:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Dit is een globale schets van een verpakkingstraject zodat je ziet welke stappen vaak

nodig zijn. Soms kunnen we stappen overslaan, soms is een stapje extra nodig. Om alles

soepel en snel te laten verlopen kiezen wij bewust voor korte lijnen, één

aanspreekpunt en houden we van duidelijke communicatie. Dat scheelt jou echt tijd en

laat het traject veel prettiger verlopen.

 

 

De stappen in een verpakkingsproces



Orangefit maakt uiteenlopende producten die mensen fit maken én houden. Van eiwit-

en maaltijdshakes tot supplementen en accessoires. Daarmee draagt het bedrijf bij aan

een wereld met fittere, gezonde mensen én aan een vitale planeet. Orangefit kiest voor

zijn producten bewust voor plantaardige bouwstenen. Maar Orangefit kiest ook heel

bewust voor een aantrekkelijke verpakking.

 

Rens Slik van Orangefit: ‘een verpakking is cruciaal voor de beleving van je product,

het bepaalt hoe de klant je merk ervaart. Als ondernemer wist ik dat heel goed, maar

tijd om me er helemaal in te verdiepen had ik niet. Dan is het fijn als er een partij is die

ontzorgt, die verstand van zaken heeft en drie stappen vooruit denkt’. 

 

Voor het verpakkingstraject van Orangefit begon, lagen er twee duidelijke eisen op

tafel: de verpakking moest beleving bieden en moest daarnaast zeker ook praktisch

zijn, zowel voor de verkooppunten als voor de consument. 

 

In de merkidentiteit van Orangefit speelt de kleur oranje een belangrijke rol. Die

straalt energie uit, valt op en laat echt een zonnig perspectief op fitheid zien. Dan is

het wel de kunst om de juiste kleur oranje te kiezen én om ervoor te zorgen dat de

kleur oranje in iedere verpakking precies goed is. Dat vraagt om wat extra aandacht,

maar het resultaat is er naar.
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Inspiratiecase 1 Een oranje perspectief op fitheid

Rens Slik: ‘het fijne van samenwerken met Pack

Company is dat ze echt meedenken en meestal

al een paar stappen vooruit. Ze zijn enorm

betrokken en niet te beroerd om even langs te

komen. Zo werd er een speciaal bezoek

afgelegd om de kleur oranje van onze branding

exact te matchen met de kleur van

de doos’.
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In 2014 aan de keukentafel begonnen zien we nu

een bedrijf met een groeiende distributie en

merkbekendheid. Zo staan er oranje

toonbankdisplays te stralen bij de Etos. Voor die

displays kozen we voor een full colour offset

bedrukking. Voor de omdozen kozen we juist voor

een flexo druk in 1 kleur waarmee we de gewenste

uitstraling tegen relatief lage kosten konden

realiseren. Daarnaast ontwikkelen we samen met

OrangeFit een welkomstbox met eiwitshakes, een

bijpassende shakebeker en een pasje met een code

om toegang te krijgen tot een voedingsschema. 

 

Zo kleurt de wereld langzaam oranje!



Kiki Stegweg van Wilson’s Paradise verkoopt in haar webwinkel duurzame ondermode

voor kinderen. Ondermode die zacht is, niet kriebelt en geen vervelende naden of

labels heeft. Sokken en ondergoed dus die kids een paradijselijk gevoel geven. Alle

kleding is gemaakt van materialen die zacht zijn voor kinderen én voor de wereld want

Wilson’s Paradise kiest bewust voor duurzame materialen.

 

Kiki kwam voor het eerst bij ons omdat ze kartonnen sleeves zocht voor de sokken die

ze verkoopt. Ze koos bewust voor karton omdat karton duurzaam is en voor een sleeve

omdat ze niet met plastic haakjes wilde werken. Deze sleeves werden vrolijk bedrukt

met offsetdruk. Nadat we de sleeves tot volle tevredenheid hadden geproduceerd,

volgden meer verpakkingen zoals brievenbusdoosjes en kartonnen kokers.
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Inspiratiecase 2 De zachte kant van karton

Kiki over het traject: ‘Pack Company denkt echt mee

en handelt snel. Zo kon mijn order mee met een

andere order, wat enorm in de kosten scheelde. Ook

toen de print bij de eerste levering niet helemaal

correct was, werd dit direct opgelost waardoor ik

toch gewoon op tijd mijn order binnen had. Bij de

kartonnen kokers kwam nog een extra uitdaging

kijken. Voor het vermelden van de productinformatie

wilde ik namelijk geen sticker, maar papier. Pack

Company durfde de uitdaging aan om met deze vraag

aan de slag te gaan en te kijken of het gerealiseerd

kon worden. Dat is geslaagd. Ik ben erg blij met het

eindresultaat!’



Voor Wilson’s Paradise is een kartonnen

verpakking ideaal. Want kiezen voor karton is

kiezen voor ontelbaar veel mogelijkheden omdat

met karton bijna alles kan. Qua vorm, bedrukking

en sluiting kun je het zo mooi

maken als je zelf wilt. 

 

De duurzaamheid van karton was daarbij enorm

belangrijk. Karton is grotendeels van gerecycled

materiaal gemaakt en een kartonnen verpakking

zelf is ook weer recyclebaar. Zo wint iedereen. 

Ook voor Lysanne Denneboom van Lolo’s Bites speelt duurzaamheid een belangrijke

rol. Bij de producten die Lolo’s Bites biedt maar zeker ook bij de verpakkingen. 

Lolo’s Bites maakt namelijk verantwoorde tussendoortjes die biologisch zijn, geen

toegevoegde suikers bevatten maar wel allerlei gezonde en voedzame ingrediënten.

Ze zijn onder andere bij 350 supermarkten van Albert Heijn verkrijgbaar.

 

Lysanne vertelt vol passie over haar product: ‘vanuit de behoefte om iets bij te dragen

aan de wereld is Lolo’s Bites ontstaan. Mijn compagnon en ik hebben beiden in Afrika

gewoond, daar zagen we heel veel armoede. Daardoor zagen we het belang van goede

voeding nog extra in. Toen we weer in Nederland gingen wonen, wilden we graag iets

doen voor de kinderen daar. Maar ook voor onze eigen kinderen zagen we dat er

eigenlijk maar heel weinig aanbod is in gezonde tussendoortjes zonder rotzooi. 

 

Hieruit is Lolo’s Bites geboren: superlekkere, biologische bites, vol goeds, zoals vezels

van gezond volkorenmeel en écht fruit maar zonder toegevoegde suikers en

onnatuurlijke geur-, kleur-, en smaakstoffen. 
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Bovendien blijkt uit onderzoek dat consumenten dit ook steeds belangrijker vinden en

liever shoppen bij bedrijven die kiezen voor duurzame verpakkingen. Dat is voor

veelondernemers als Kiki die toch al duurzaam willen ondernemen natuurlijk een

mooie (en verdiende!) bonus.

Inspiratiecase 3 In alle opzichten verantwoord



Bovendien geven we voor elke verkochte doos Lolo’s een voedzame maaltijd aan een

kansarm kind”.

Voor de bites waren twee verpakkingen nodig: een stuksverpakking en een retaildoos

waar de bites in zitten. De stuksverpakking is nu nog van plastic, omdat het nog lastig

blijkt om een milieuvriendelijke verpakking te vinden voor foodproducten die zowel

de houdbaarheid garandeert als tegen een acceptabele prijs verkrijgbaar is.

 

Gelukkig ligt dat voor de retaildoos heel anders en konden we daarvoor een

duurzame doos maken.  Dat werd natuurlijk een doos van karton. Om een mooie

uitstraling te realiseren gebruiken we een offsetbedrukking. Daarnaast keken we

extra zorgvuldig naar de gewenste dikte van het karton. Door exact de juiste kwaliteit

te kiezen hoefden we geen dikker karton te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Dan

kun je met minder materiaal toe wat ook duurzaam is.
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Lysanne: ‘voor ons waren de prijs, de kwaliteit en de oplageaantallen van de

verpakking belangrijk. De verpakking moet stevig genoeg zijn, maar zwaar karton is

niet nodig. In dit geval is het precies goed. De prijs van de verpakking telt natuurlijk

ook maar Pack Company zorgde voor een goede prijs. Je snapt dat we erg blij zijn met

de keuze voor Pack Company. Het contact ervaar ik als heel prettig, ik krijg altijd

snelle reacties, snelle feedback en het is heel duidelijk’.



Zoek je ook een sprankelende, nieuwe verpakking? 
 

Deel je ideeën met ons en wij vertalen dit naar een kartonnen verpakking die het

beste uit jouw product haalt, die duurzaam is en die past binnen je budget. Ieder jaar

maakt ons team vele verpakkingen voor zeer uiteenlopende klanten in onder andere

retail, e-commerce productie/industrie en food. Kenmerk van onze aanpak is dat we

je van het begin tot het eind ondersteunen, met je meedenken en je onafhankelijk

adviseren.

 

Spreekt dat je aan? Stuur ons een bericht via de mail of nog sneller: bel ons gewoon

nu meteen. Dan praat je direct met een van onze verpakkingsexperts.
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+31 33  20 22 165

info@packcompany.nl


