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Може би заради началото на лятото или заради неговата дълго-

очаквана цветност и пъстрота този брой събра в себе си много 

материали, свързани с дизайна. При това не само с традиционно 

опаковъчния, но и с нестандартния дизайн, излизащ извън рамките 

на опаковките — такъв, какъвто го видяха посетителите на Sofia 

Design Week и на Картонения град. И понеже идеята на всеки про-

дукт е да привлича вниманието на потребителите, тук присъст-

ващите теми, свързани с възможностите за по-добра комуникация 

между потребител и опаковка, са доста — най-вече защото незави-

симо дали е атрактивно-провокативна или сдържано-елегантна, вся-

ка опаковка е еквивалентна на потребителските желания и мечти.

Разбира се, опаковъчната индустрия не може да бъде изчерпана 

само с един продукт, дизайн на опаковка или машина за опаковане, 

затова спираме вниманието ви върху новите технологии, свързани 

с производството на различни стоки за бита — от възникването 

на идеята за създаването им, през тяхната реализация, до пътя им 

към крайната цел — потребителя. Споделяме и тайните на добрите 

практики в образованието и опита на специалистите в областта 

на създаването на нови, щадящи природата суровини и материали 

за производство на опаковки. Без претенции за изчерпателност и 

всеобхватност по традиция отразяваме свързаните с технологии-

те събития у нас и в чужбина, каквито са наскоро завършилите из-

ложения: Interpack, Росупак, Save Food и Luxe Pack, и предстоящото 

BioPlastek. По разбираеми причини отделяме заслужено внимание на 

състоялата се в София първа конференция, посветена на печатни-

те технологии в съвременния свят. Не пропускаме и възможност-

та да поговорим откровено за екология и за рисковете при новите 

технологии в опаковъчната промишленост.

Следващите страници са изцяло ваши, затова ви пожелавам при-

ятно четене и до нови срещи,

Екатерина Николова


