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Concept naam: Worst in de hangende stoel Groep nr: 2Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 
Vat het idee samen en beschrijf het alsof je het tegen een vriend zou vertellen. Gebruik geen 
vaktaal en marketing termen.

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
Wat is het probleem waar het idee op inspeelt? Op welke behoefte speel je in?  

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Denk aan zaken als: hoe het idee eruit komt te zien (visueel), toepasbaarheid, duurzaamheid, etc.

De worst zit in een vacuüm gezogen kunststof (PET) verpakking. Op deze manier besparen wij 
de kosten van gasverpakken en is er minder verpakkingsmateriaal nodig. Door deze 
verpakking transporteer je geen loze lucht meer tijdens het transport. Om de worst die 
vacuüm verpakt is, zit aan twee kanten een papieren etiquette om de informatie en branding 
op te printen. Op deze manier komt er ook geen inkt op het plastic. Het plastic en het papier 
zijn op een eenvoudige manier van elkaar te scheiden. Boven in het vouwkarton zit een loze 
ruimte, die zorgt ervoor dat er verschillende groottes worst in de verpakking kunnen.

Het probleem waar we op inspelen is de loze ruimte in de verpakking & de extra materialen.
De behoefte waar wij op inspelen is: een duurzame, gebruiksvriendelijke verpakking die 
opvalt in het vleesschap.
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Concept naam: De worstenkoning Groep nr: 1Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
• De duurzaamheid
• Het uiterlijk
• De houdbaarheid
• De positie in het schap
• Functionaliteit > door de hersluitbaarheid

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Diameter 4 cm
Hoogte 28 cm

• Hergebruikt kan worden en te recyclen is
• Hersluitbaar is
• Vernieuwend is 
• Voldoende bescherming biedt
• Een hoge kwaliteit heeft
• Gemaakt is van glas
• Opvalt in het schap
• Staand en liggend gepresenteerd kan worden
• Ingeleverd wordt bij statiegeldflessen
• Uitgespoeld en hergebruikt wordt 
• Bijdraagt aan de circulaire economie  
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