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Unikt samarbete mellan Billerud, Scanpack och Santa Maria
Designtävling ska locka unga till förpackningsindustrin
Scanpack, Skandinavens största förpackningsmässa, arrangerar
tillsammans med Billerud och Santa Maria PackDesign Engineer 2012 –
ett nordiskt mästerskap i konstruktionsdesign.
Tävlingen ska bidra till att locka fler unga till förpackningsbranschen
och skapa naturliga mötesplatser för erfarenhetsutbyten över
generationsgränserna.
PackDesign Engineer riktar sig till konstruktörer och till elever på förpacknings- och
designutbildningar i Norden. Tävlingen består av tre deltävlingar och finalen går live
på Scanpack i oktober 2012.
Den första deltävlingen genomförs
redan under hösten 2011 varifrån 20
bidrag kommer att gå vidare till
semifinalen, som arrangeras under
våren 2012. Bidragen kommer att
bedömas av en jury bestående av åtta
representanter från branschen.
– Vi vill dela med oss av vår kunskap
och passion för att skapa smartare
förpackningar och arbeta långsiktigt
med att få fler unga att engagera sig i konstruktionsdesign, säger Jimmy Nyström,
Business Development Director på Billerud Packaging Boards.
Tävlingsuppdragen handlar om att ta fram smarta och praktiska
förpackningslösningar som passar in i Santa Marias produktlinje.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jimmy Nyström, Business Development Director, Billerud Packaging Boards, 070 383 24 42,
jimmy.nystrom@billerud.com
Anna Lena Friberg, Projektledare, Scanpack, 031 708 80 68
Åsa Yhlén, Packaging Innovation Technologist, Santa Maria, 0767-833 800
Scanpack är Nordens största förpackningsmässa där branschens intressenter träffas för att nätverka
och göra affärer. Scanpack 23-26 oktober 2012 i Göteborg arrangeras av Svenska Mässan.
Santa Maria är en av de ledande aktörerna i norra Europa på kryddor, mexikansk mat och
internationella matkoncept.
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar
som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara
material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till
konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och
pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.
www.billerud.se

