
Упаковка 
для напоїв

Стакан з кольоровим PE
FiB Bright Inside – лінійка одношарових стаканів з яскравим 
внутрішнім шаром, який є унікальною розробкою. Технологія є 
інноваційною не лише для українського, але й для європейського 
ринку. Для фарбування використовуються тільки інгредієнти та 
барвники, які мають міжнародні сертифікати харчової безпеки 
й можуть бути використані у виробництві упаковки для гарячих 
напоїв. 
Основна мета технології – створити винятково яскравий дизайн 
стакана, що одразу привертає до себе увагу, а значить, сприяє 
зростанню впізнаваності бренда.
Стакан вироблений із целюлозного картону і може бути спрямо-
ваний на вторинну переробку після розділення на компоненти.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054,  м. Київ, вул. Дмитрівська, 44б
Тел.: +38 044 4940903, +38 067 6930895 
E-mail: n.maevskaya@univest-group.com

Пляшка Sparkling VE 750 ml
Ексклюзивна форма моделі зачаровує витонченістю форм: ма-
сивний корпус пляшки гармонійно контрастує з витончено дов-
гим горлом, що є унікальним для українського ринку, а також має 
зменшений діаметр вінчика. Благородність і лаконічність пляшки 
підкреслює колір виробу – «кюве», із котрим український ринок 
познайомив саме ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод». 
Пляшка була розроблена спеціально для замовника під випуск 
ігристого вина, але вона також підходить як для тихих вин, так і 
для будь-яких інших газованих чи негазованих напоїв. Беззапе-
речною перевагою є можливість закупорювати пляшку різними 
способами: корком, пластиком та кронен-пробкою.

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
08290, Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2 
Тел.: +38 044 3924140 
Факс: +38 04597 32135
E-mail: anna.mykhailova@vetropack.com
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Ми створюємо
найкращі рішення для Вашого

ідеального продукту



Шоу-бокс для кондитерських виробів
Дисплей-упаковка Lollipops виготовлена з мікрогофрокартону. 
Це надає упаковці високої міцності й жорсткості за малої маси, 
тому товар надійно захищений під час транспортування та збе-
рігання. Унікальною особливістю конструкції є розташований 
на лицевій частині рухомий клапан, що надає швидкий доступ 
до продукції та дозволяє оцінити товар до придбання. Завдяки 
клапану та можливості нанесення повноколірних зображень, 
упаковка також виконує важливу маркетингову функцію – при-
вертає увагу до продукції та робить викладку товару більш пре-
зентабельною.
Lollipops – eco-friendly упаковка, виготовлена із застосуванням 
великої частки вторинної сировини, може бути направлена на 
повторну переробку.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054,  м. Київ, вул. Дмитрівська, 44б
Тел.: +38 044 4940903, +38 067 6930895 
E-mail: n.maevskaya@univest-group.com
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Винна пляшка VIP light 750 ml
Розроблена спеціально для замовника та ексклюзивно під роз-
лив вин торгової марки Bolgrad. Надзвичайна легкість моделі 
та конусний дизайн форми є не лише приємними на дотик та 
вигляд, але й мають практичне значення. Маса пляшки (430 г) 
надає можливість оптимізувати вироблення даної продукції з по-
гляду швидкості та енерговитрат, а також знизити її собівартість. 
Незвична форма водночас є захистом для етикетки. Вишуканість 
форм доповнює рельєфна емблема (embossing) із назвою брен-
да, що слугує своєрідним знаком якості та захистом від підробок.

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
08290, Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2 
Тел.: +38 044 3924140 
Факс: +38 04597 32135
E-mail: anna.mykhailova@vetropack.com

Пляшка Nemiroff De Luxe – Nemiroff
На початку 2018 року компанія Verallia Україна реалізувала 
один із найяскравіших проектів 2018 року і ще раз зміцнила 
свої позиції на ринку преміальної тари. Для української компа-
нії Nemiroff було виготовлено пляшку в екстра-прозорому ко-
льорі, яка одразу ж привертає увагу споживачів оригінальним 
дизайном: квадратною формою та численними гравіюваннями, 
що підкреслюють фірмовий стиль бренда. Наразі продукт пред-
ставлений у п’яти номіналах: 500, 700, 750, 1000 та 1750 мл.

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»
35314, Рівненська обл. с. Зоря, вул. Промислова, 1
Тел.: +38 067 3634897
Факс: +38 044 2721904 
E-mail: oksana.pomazanko@verallia.com



Молочна високобар’єрна (PE/EVOH) 
плівка

Виготовлена з чорно-білої плівки TM «AVENTIN MILK FILM» на 
основі PE/EVOH. Має високі бар’єрні властивості, що забезпечує 
термін придатності пастеризованих продуктів до 45 днів у зви-
чайних умовах. Це важливо для зберігання, транспортування й 
викладки в місцях продажів для країн з жарким кліматом, напри-
клад, Азії та Африки.
Упаковка зберігає споживчі властивості продукту; має цінову 
перевагу перед іншими видами упаковки; стійка до проколу, має 
високу механічну міцність; плівка легко зварюється, ідеально 
ковзає по вузлах фасувальної лінії. Після використання продук-
ції упаковка легко на 100 % переробляється.

ПП «Авентин»
07300, Київська обл., м. Вишгород, а/с 80
Тел.: +38 044 5855585, +38 067 6528225 
E-mail: ivanov@aventin.ua

Пляшка для томатного соку  
«С бабушкиной грядки» для компанії 

«Еврика»
Створена у 2018 році на замовлення компанії «Еврика». Нова вдо-
сконалена пляшка у 1000 мл має ряд переваг. Для ефективного 
розливу на потужностях компанії було знижено висоту пляшки 
(у порівнянні із стандартами на ринку), що також робить її дуже 
практичною для розміщення на полицях магазинів. Незважаючи 
на високу місткість пляшки, її корпус спроектований дуже ерго-
номічно та оздоблений 24 фасетами. Використання скляної тари 
для соків є ще одним кроком у зменшенні екологічного впливу на 
навколишнє середовище, так як скло є єдиним матеріалом для упа-
ковки, що переробляється на 100 % нескінченну кількість разів.

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»
35314, Рівненська обл. с. Зоря, вул. Промислова, 1
Тел.: +38 067 3634897
Факс: +38 044 2721904 
E-mail: oksana.pomazanko@verallia.com

Пляшка для горілки категорії  
Super Premium  

BLEU STORM (США)
Упаковка вирізняється ідеальним поєднанням форми, кольору та 
елементів декору. Створено досконалий продукт, унікальний у 
всьому, від оформлення скляної упаковки до рецептури напою.
Від моменту приходу склотари на склад до відвантаження де-
корованої упаковки замовнику пляшка проходить 18 етапів 
технологічного ланцюжка, багато з яких є унікальними, склада-
ють ноу-хау заводу. Було використано різні технології декору-
вання, зокрема кілька етапів фарбування методом електроста-
тичного розпилення, особливу процедуру маскування окремих 
ділянок пляшки, тиснення спеціальною фольгою на поверхнях 
зі складною геометрією.

ТОВ ПКФ «Данко Декор»
61105, м. Харків, вул. Морозова, 20
Тел.: +38 050 3010665
E-mail: office@dancodecor.com
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Упаковка для вафель Crispy
Дизайн виконаний в європейському стилі. Упаковка з трьома 
вафлями добре підходить для активних людей для вживання 
«buy to go». Акцентний елемент – продукт – зробили у вигляді 
відкритих вафель, він відмальований художником вручну. Дина-
мічна хвиля вершків і розсип соковитих фруктів закінчили образ 
продукту і упаковки в цілому.
Результат: уже в перший рік свого існування продукт для бага-
тьох став улюбленим і зайняв своє місце на полицях магазинів 
по всій Україні.

JDesign (ФОП Фесенко Ю. О.)
40000, м. Суми, вул. Кооперативна, 19, оф. 403
Тел.: +38 068 2123522 
E-mail: katerina.savchenko@jd.net.ua
http://jdesign.ua
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Упаковка для 
косметичних та 
фармацевтичних товарів

Серія флаконів «Тріо»
Нова серія флаконів виготовлена з ПЕТФ-матеріалів найвищої 
якості, на сучасному устаткуванні під технологічним контро- 
лем. В лінійку входять флакони ємністю 150, 300 і 500 мл. Фла-
кони мають зручні розміри  та об’єми, сучасний дизайн. За ра-
хунок нестандартних об’ємів виробники косметичних засобів 
(шампуні, лосьйони, гелі, засоби для догляду за волоссям тощо) 
зможуть вийти на новий ціновий сегмент. Дана серія флаконів 
має горловину 24 мм, тому є можливість підбору різноманітних 
аксесуарів: фліп-топ, диск-топ, кришка, тригер, розпилювач, 
дозатор.

ПП «Крiстал Гласс»
07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Базова, 1
Тел.: +38 050 3530903 
E-mail: mаrkеting@сrystаlglаss.соm.uа

Упаковка EXCLUSIVE COLLECTION
Упаковка для косметичного набору для догляду за волоссям. 
Особливості: незвична конструкція, друк на металізованому 
картоні, покриття Soft-touch, мікроембоссінг.

ТОВ «Виробничо-поліграфічний 
комплекс «Весна»
49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 93 
Тел.: +38 056 7660760, +38 050 4537755
E-mail: vesnadnepr@gmail.com



Порційна упаковка для соусу
Особливістю упаковки є кришка з матеріалу РЕТ (12 мкм) + РЕ/
EVOH (50 мкм), котра герметично приварюється до корпусу упа-
ковки. Така кришка замінює стандартну з матеріалу РЕТ (12 мкм) + 
+ Al (9 (7) мкм) + PE (30 мкм).
У результаті, зберігаючи бар’єрні властивості, упаковка з криш-
кою з нового матеріалу має меншу масу, а відсутність алюмініє-
вої фольги позбавляє загрози міграції металу.
Крім цього, у два рази знижується ризик деламінації матеріалу криш-
ки (один шар клею замість двох), підвищується продуктивність виго-
товлення матеріалу. До того ж він легко на 100 % переробляється.

ПП «Авентин»
07300, Київська обл., м. Вишгород, а/с 80
Тел.: +38 044 5855585, +38 067 6528225 
E-mail: ivanov@aventin.ua
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Банка  
«Емаль Kompozit»

Упаковка для лакофарбової продукції. Дизайн виконаний у 
стилі європейського мінімалізму з блочно-інфографічним по-
данням інформації. Технологія виготовлення – літографія із 
частковою ламінацією.

JDesign (ФОП Фесенко Ю. О.)
40000, м. Суми, вул. Кооперативна, 19, оф. 403
Тел.: +38 068 2123522 
E-mail: katerina.savchenko@jd.net.ua
http://jdesign.ua

Упаковка для 
промислових 
товарів

Багатофункціональна упаковка  
для UTP-кабелю

Міцна, практична, красива, вироблена з 5-шарового гофрокарто-
ну білого кольору (П-32Б), профіль гофри «ВС».
Основні функції упаковки: зберігання, транспортування, зруч-
не приладдя монтажників (є висічні ручки для перенесення). 
Збирається за допомогою двох замків, котрі трансформуються у 
«хрестовину», на яку кріпиться змотаний у коло кабель (500 м) 
без бобіни! Сполучні клапани по краю кришки є одночасно зам-
ками для збірки та застерігають кабель від розмотування. Через 
круглий отвір витягують кабель назовні, розмотують, проклада-
ють, але кабель надійно закріплено всередині упаковки. 
Напрям «ЕКО», заміна пластикових бобін. Підлягає утилізації.

ПрАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»
68603, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 300
Тел.: +38 04841 70583, +38 067 6569298 
E-mail: 2017gck@gmail.com
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Паперовий мішок для цементу та сухих 
будівельних сумішей

Мішки виготовлені з екологічного паперу, який має міжнародні сер-
тифікати про безпеку для навколишнього середовища та людей. Між 
двома шарами паперу знаходиться поліетиленова вставка для захи-
сту продукції від потрапляння вологи.
На мішки нанесений багатокольоровий друк, який може бути змі-
нений та відтворений на вимогу кожного із замовників. Мішки ма-
ють два елементи захисту від підробок: напис, який при нагріванні 
зникає, а при остиганні знову з’являється, а також прихований друк, 
який світиться під дією ультрафіолетового світла.
Після використання мішки підлягають утилізації з подальшою пере-
робкою у вторинну сировину.

ПрАТ «Сегежа Оріана Україна»
77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Заводська, 2
Тел.: +38 050 3388403 
E-mail: andriy.maksymets@segezha.com

Банка жерстяна овальна для свічок 
«Teplo»

Виготовлена для свічок із високоякісної білої жерсті. Всередині 
вкрита захисним шаром лаку, а ззовні – лаком, який слугує захистом 
від багатьох видів корозійних процесів. Високоякісна літографія 
дизайну, особливість якої полягає в вибірковому лакуванні банки – 
глянцеві елементи на матовому фоні. Дана упаковка ідеально під-
ходить для тривалого зберігання, захищає продукт від потрапляння 
вологи, кисню й світла, практична у використанні в побуті. Жерстяну 
банку, як правило, не викидають, а використовують ще тривалий час.

ТОВ «Колорвіль» (ТМ Fancy Pack)
03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 118, оф. 219
Тел.: +38 067 3476978 
E-mail: sales@fancy-pack.com.ua
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Пакет із плоским дном  
Flat bottom bag (Box pouch)

Компанія першою запропонувала українському ринку цей вид 
пакета. За рахунок повного відкриття пакета дуже зручно фа-
сувати продукцію. Після фасування шов запаюють, а споживач 
завдяки спеціальному просіченню збоку легко відкриває пакет 
через зіп-застібку. Прозорі бічні вставки показують продукт та є 
естетично приємним рішенням.
Пакет має стійке дно: навіть під час наповнення легкою про-
дукцією не втрачає форму, яка нагадує коробку. Зручний для 
нанесення дизайну. Гарно виділяє упаковку завдяки накла-
данню тактильного лаку, який може створювати різні ефек-
ти: паперу, оксамиту або піску. Виробляється з багатошаро-
вих матеріалів, що забезпечують збереження властивостей 
продукту, захист від вологи, сторонніх запахів і речовин. 
Flat bottom bag (Box pouch) – упаковка для фасування продуктів 
преміум-сегмента.

ТОВ МНПП «Аріс» Лтд
61177, м. Харків, вул. Золочівська, 1, а/с 3623
Тел.: +38 097 6976923 
E-mail: marketing1@aris.ua
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Бар’єрна полімерна упаковка  
для спецій  РЕТ 12 мкм + РЕ/EVOH

Упаковка для спецій виготовлена з бар’єрного матеріалу  
РЕТ 12 мкм + РЕ/EVOH як альтернативного матеріалам зі структурою 
РЕТ 12 мкм + ВОРРмет 20 мкм + PE, РЕТ 12 мкм + PET мет 12 мкм + PE 
або РЕТ 12 мкм + Al 7 мкм + PE. 
У результаті упаковка стала легшою, має гарні бар’єрні властивості, 
а спеції протягом всього терміну зберігання залишаються такими ж 
ароматними, як і на початку. У матеріалі знижено вдвічі ризик дела-
мінації. Матеріал термозварюється при низьких температурах, може 
бути на 100 % перероблений.

ПП «Авентин»
07300, Київська обл., м. Вишгород, а/с 80
Тел.: +38 044 5855585, +38 067 6528225 
E-mail: ivanov@aventin.ua
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Тримач для освіжувача повітря
Конструкція тримача є унікальною за функціональністю: 1) лег-
ка в транспортуванні та збиранні, 2) презентує продукт, оскільки 
дає можливість роздивитися його на полиці до моменту покупки, 
3) захищає освіжувач від пошкодження й крадіжок, оскільки 
змінний блок не можна вкрасти без пошкодження упаковки та 
привертання до себе уваги, 4) дає змогу здійснювати автоматич-
не збирання упаковки на лінії замовника.
Упаковка виготовлена з багатошарового матеріалу: макулатур-
ний картон на обороті, глянцевий папір на лицьовому боці та 
внутрішній шар поліетилену, який є з’єднувальним елементом. 
Використання такого сендвіч-матеріалу не тільки забезпечує 
практичність, але й дозволяє наносити високоякісний друк на 
поверхні, завершаючи цілісний образ продукту в упаковці.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054,  м. Київ, вул. Дмитрівська, 44б
Тел.: +38 044 4940903, +38 067 6930895 
E-mail: n.maevskaya@univest-group.com

Банка жерстяна кругла  
для настільної гри «Дуплет»

Банка виготовлена з високоякісної білої жерсті, всередині вкри-
та захисним шаром лаку. Високоякісна літографія дизайну та 
яскраві кольори дуже приваблюють малечу і не тільки. Ззовні 
банка покривається лаком, який слугує захистом від багатьох ви-
дів корозійних процесів. Переваги даної упаковки: ідеальна для 
тривалого зберігання; стійка проти механічного впливу; захищає 
від потрапляння вологи, кисню й світла; практична у використан-
ні в побуті. Жерстяну банку, як правило, не викидають, а вико-
ристовують ще тривалий час.

ТОВ «Колорвіль» (ТМ Fancy Pack)
03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 118, оф. 219
Тел.: +38 067 3476978 
E-mail: sales@fancy-pack.com.ua
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Упаковка типу пакет «подушка»  
для майонезу «BALTUR»

Пакет із матеріалу з вищими бар’єрними властивостями в порів-
нянні з раніше використовуваною упаковкою з поліетилену дав 
можливість збільшити термін зберігання майонезу в два рази.
Упаковка екологічна: вона повторно переробляється, виготов-
лена з співекструзійної плівки на основі поліетилену та його 
співполімеру.
Це пакувальне рішення повністю відповідає вимогам «економіки 
сталого розвитку» і дає змогу значно знизити вплив на навко-
лишнє середовище.

IMMER GROUP
02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 1
Тел.: +38 067 4134404 
E-mail: svetlana.but@ukrplastic.com
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Коробка Puffin’s
Родзинкою конструкції коробки є магнітний замок. Маленькі маг-
нітики заховано в картоні під шаром паперу. Вони непомітні, тому 
дуже вражає відчуття, коли кришка чітко замикається на коробці, 
і коробка перетворюється на єдине ціле! У дизайні гармонійно поєд-
нуються два надзвичайно благородних кольори – оксамитово-бор-
довий та глибокий зелений, а дизайнерський папір вражає своєю 
мерехтливою текстурою. Золоте тиснення логотипу на кришці при- 
ваблює погляд. Коробка цієї цікавої конструкції виготовлена на 
повністю автоматизованій лінії італійського виробництва фірми 
Zecchini, ексклюзивним власником якої є компанія «Юнісофт». Ма-
теріали, використані у виробництві, повністю підлягають утилізації.

ХКФ «Юнісофт»
61036, м. Харків, вул. Морозова, 13б
Тел.: +38 057 7301713, +38 095 5111616 
E-mail: koreneva_a@unisoft.ua
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Упаковка Chivas Regal
Завданням подарункового набору було візуально підкреслити 
ідею динаміки руху людини в нічних вогнях. Щоб показати сві-
тіння, в якості основи для друку використовували металізований 
картон і вкраплення флюоресцентного пантону в поєднанні з 
подвійним шаром білил із підвищеною білизною. Щоб посилити 
об’ємне сприйняття, було спеціальним чином створено пласти-
ну для мікроембоссінгу з каналу чорного кольору в поєднанні з 
конгревним тисненням.

ТОВ «Виробничо-поліграфічний комплекс 
«Весна»
49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 93 
Тел.: +38 056 7660760, +38 050 4537755
E-mail: vesnadnepr@gmail.com

Сувенірна 
упаковка



Серія упаковок для чипсів LAVASH
Зворотний глибокий друк з вибірковим нанесенням матового лаку по 
лицьовій стороні надає серії упаковок для чипсів LAVASH естетичної 
привабливості завдяки створенню об’ємності малюнка. Бархатисте 
матування на чорному тлі навіює романтичний спогад про справжній 
домашній смак лаваша й хрусткість апетитних чипсів. Завдяки наси-
ченому чорному й розкішному золотому кольорам упаковка набуває 
величі та стає помітнішою для споживача. 
Глибокий друк – єдиний, здатний відтворити зображення подібної 
складності, точно й чітко передати дизайнерський задум.
Перевагами упаковки є: легкість і компактність; зручність та 
функціональність у використанні; високі бар’єрні властивості  
щодо газо- і вологопроникності; якість і цілісність товару за раху-
нок герметичності упаковки; співвідношення ціна/якість.

ТОВ «МоноПак»
49124, м. Дніпро, вул. Лісопаркова, 14в
Тел.: +38 050 9572037 
E-mail: romanenko@monopack.com.ua
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Подарункова упаковка  
«Print Book»

Зроблена у формі книжки, в яку можна покласти різноманітні 
подарунки: книги невеликого формату, солодощі, прикраси або-
що. Упаковка має захисні елементи – замок та додаткову внутріш-
ню стінку, що оберігають від випадкового відкриття й випадання 
вмісту. Оригінальна конструкція зберігає інтригу подарунка до 
самого розкриття коробки. 
Упаковка вироблена з картону СКБ з крафтоборотом, який доз-
воляє наносити високоякісний друк на обкладинку, а також під-
креслює натуральність, створюючи таким чином ефект стильного 
подарунка. 
Коробка виконана з целюлозного картону та може бути відправ-
лена на утилізацію й подальшу переробку.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054,  м. Київ, вул. Дмитрівська, 44б
Тел.: +38 044 4940903, +38 067 6930895 
E-mail: n.maevskaya@univest-group.com

Коробка «Дивовижний Новий Рік»
Зручна коробка конструкції «дно + кришка» виготовлена з палі-
турного картону вітчизняного виробника й ламінованого паперу. 
Ці матеріали повністю екологічні та підлягають утилізації. При 
виробництві використовується новітня технологія заклеювання ко-
робок з палітурного картону на повністю автоматизованій лінії іта-
лійської фірми Zecchini, уперше впроваджена в Україні компанією 
«Юнісофт». Кришка ідеально накриває дно та створює монолітну 
конструкцію пакування, яка захищає продукцію від ушкоджень. Це 
ідеальна упаковка для новорічних подарунків, адже її неперевер-
шений дизайн одночасно лаконічно спокійний та обурливо яскра-
во-святковий, завдяки незвичному кольору фольги для тиснення – 
загадково синьому. Матове ламінування створює незабутні тактиль-
ні почуття – ця упаковка зробить подарунок справжньою Зіркою!!!

ХКФ «Юнісофт»
61036, м. Харків, вул. Морозова, 13б
Тел.: +38 057 7301713, +38 095 5111616 
E-mail: koreneva_a@unisoft.ua
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Дисплей-вітрина
Виготовлена з 3-шарового бурого гофрокартону. Оптимальні роз-
міри та міцніть гофрокартону, незважаючи на вузьке «плече» з’єд-
нання, дозволяють встановлювати вітрину в декілька поверхів за 
допомогою пазів і виступаючих елементів. Розміри вітрини дають 
змогу розмістити шкільні зошити у два ряди, що значно розширює її 
призначення (вдома в учнів, у навчальних чи медичних закладах). 
На торцевій поверхні може бути нанесене зображення. Вітри-
на придатна для розміщення харчів. Має зручну просту форму, 
безпечна при падінні. Напрям «ЕКО» – заміна пластикових та 
залізних вітрин. Підлягає утилізації, може бути використана як 
вторинна сировина (макулатура).

ПрАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»
68603, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 300
Тел.: +38 04841 70583, +38 067 6569298 
E-mail: 2017gck@gmail.com
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Дисплей-стенд
Має складну конфігурацію (вузький, високий, двоповерховий). 
Виготовлений з 3-шарового бурого гофрокартону. 
Формат гофрокартону використано максимально. З однієї суціль-
ної заготовки гофрокартону отримано один загальний розкрій 
стенда. Стійкість конструкції досягнута завдяки якості картону 
та розкрою по вертикальному напрямку гофри.
Зручний у використанні, займає мало місця. Призначений для роз-
міщення святкового пакувального паперу в рулонах і прикрас на 
верхній полиці. Рулони завантажуються при збиранні дисплею. 
По перфорації вирізається «вікно». Покупець вільно бере рулон 
та прикраси. 
Дисплей тривалого багаторазового використання. Напрям 
«ЕКО» – заміна полімерних/залізних вітрин! Підлягає утилізації.

ПрАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»
68603, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 300
Тел.: +38 04841 70583, +38 067 6569298 
E-mail: 2017gck@gmail.com

Транспортна 
упаковка

Упаковка типу «брикет»  
для молотої кави ТМ «Галка»

Упаковка гарантує високу якість продукту, його смаку й аромату 
протягом тривалого терміну зберігання завдяки високим бар’єр-
ним властивостям матеріалу та вакуумуванню пакета.
Пакет має стабільну стійку форму й забезпечує ефективність ви-
користання транспортної упаковки завдяки своїй геометрії.
Високоякісне відтворення оригінального дизайну виконано 
з використанням технології глибокого друку з вибірковим 
матовим лакуванням, що вигідно підкреслює преміальність 
продукту.

IMMER GROUP
02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 1
Тел.: +38 067 4134404 
E-mail: svetlana.but@ukrplastic.com



Пакет дой-пак зі штуцером,  
виготовлений з моноспівекструзійного 

бар’єрного матеріалу ЕКО ПАК марки MPBE
Упаковка у вигляді пакета дой-пак виготовлена з моноспівекс-
трузійного бар’єрного матеріалу ЕКО ПАК марки MPBE. Матеріал є 
альтернативою матеріалам зі структурою PET + PE або  PET+Al+PE. 
У ньому відсутній ризик деламінації. Крім того, в його складі не-
має алюмінієвої фольги.
Пакет має шорстку матову поверхню і тактильно відчувається як 
папір. На нього можна наносити поверхневий друк. Призначе-
ний для пакування широкого кола продукції. Після використання 
продукції пакет легко на 100 % переробляється.

ПП «Авентин»
07300, Київська обл., м. Вишгород, а/с 80
Тел.: +38 044 5855585, +38 067 6528225 
E-mail: ivanov@aventin.ua
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Дисплей для кави Jacobs Monarch
Дисплей виконує подарункову функцію та для посилення візу-
ального ефекту має свідомо збільшені габарити. При розробці 
враховані всі вимоги клієнта.
Конструкція має вигляд наскрізної рамки і дає змогу максималь-
но демонструвати упаковані предмети, при цьому надійно фіксує 
їх усередині. Замок на кришці виконує роль опломбування та за-
побігає несанкціонованому доступу до продукції.
Дисплей виконаний з кашируваного картону профілю Е з бурим 
внутрішнім шаром. Зовнішній шар – поліграфічний картон з оф-
сетним друком (CMYК + Pantone) + суцільний матовий УФ-лак.
Поставляється як розгортка, в плоскому вигляді. Упаковується в 
транспортні ящики.
За місцем пакування продукції дисплей збирається вручну.
У виробництві використовуються тільки матеріали і технології, 
які не заподіюють шкоди навколишньому середовищу. Упаковка 
екологічна й повністю підлягає вторинній переробці.

ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»
93002, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67 
Тел.: +38 06453 92247 
Факс: +38 06453 70415
E-mail: market2@rktk.com.ua

Шоу-бокс «Корм для тварин»
Багатофункціональна упаковка корму для тварин розроблена й 
виготовлена з урахуванням всіх вимог життєвого циклу упаков-
ки. Використовується як транспортна тара та як пристосування 
для викладення товару на полицю магазину.
Виготовлена з гофрованого 3-шарового картону. Конструкція 
виробу, підібраний матеріал та габаритні розміри дозволяють 
витримувати необхідні навантаження. Після транспортування 
упаковка трансформується в шоу-бокс, який з товаром вистав-
ляється на полиці.
Відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. 
Підлягає утилізації як вторинна сировина (макулатура).

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий 
комбінат»
81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 
Тел.: +38 050 4811412 
E-mail: Vesta1centr@gmail.com
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Стакан Cristal Expressive
Стакан для гарячих напоїв вироблений за технологією високо-
го конгревного тиснення. В дизайні наявні випуклості картону 
(піки) більш ніж на 2 мм у вигляді кристалів з різними боковими 
кутами. Навіть для конгревного тиснення це складно, оскільки 
спеціальний картон має обмеження щодо витягування, особливо 
в різних напрямках. У даному разі вдалося перевищити обме-
ження на витягування паперу та створити стакан, в якому гармо-
нійно поєднані дизайн, текстура та якість.
Упаковка вироблена з 100%-го целюлозного картону, тому може 
бути направлена на утилізацію та вторинну переробку.

ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
01054,  м. Київ, вул. Дмитрівська, 44б
Тел.: +38 044 4940903, +38 067 6930895 
E-mail: n.maevskaya@univest-group.com

Бокс архівний із кришкою  
та висічними ручками

Призначений для зберігання чи транспортування документів, 
папок-реєстраторів, речей, посуду тощо. Виготовлений на замов-
лення для експорту.
Конструкція виробу вирізняється оптимальними розмірами, надій-
ністю, простотою крою заготовки. Підібраний матеріал (гофрова-
ний 3-шаровий картон) і габаритні розміри дозволяють витриму-
вати вміст масою до 18 кг. Висічні ручки надають зручності при 
перенесенні боксу, зовнішні клапани з кришкою захищають від 
попадання пилу, дають змогу складати бокси у висоту і в ряд.
Відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. 
Підлягає утилізації як вторинна сировина (макулатура).

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий 
комбінат»
81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 
Тел.: +38 050 4811412 
E-mail: Vesta1centr@gmail.com

CHACHA Gold
Основні технології виробництва – «винний папір», гаряче тис-
нення золотою фольгою, покриття трафаретним лаком. Особли-
вість дизайну – нестандартна оригінальна висічка для імітації 
форми гір.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»  
(група компаній «ГРІН»)
02121, м. Київ, а/с 35
E-mail: matat@greentrade.com.ua

Українська етикетка



Пакет дой-пак із фігурним віконцем
Пакет дой-пак простий, зручний у використанні як виробником, 
так і покупцем, має нескінченні можливості для створення оригі-
нальної дизайнерської упаковки. 
Крафт – трендовий і привабливий матеріал, що не поступається 
топовими позиціями. А віконця цікавої форми та тиснення фоль-
гою – це дизайнерські рішення, що виділяють упаковку серед 
тисячі інших.
Пакет виготовлений з багатошарових матеріалів, бар’єрні вла-
стивості яких захищають продукти від зовнішнього впливу. 
Придатний для будь-якого продукту.

ТОВ МНПП «Аріс» Лтд
61177, м. Харків, вул. Золочівська, 1, а/с 3623
Тел.: +38 097 6976923 
E-mail: marketing1@aris.ua
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Самоклейна етикетка  
з декоративним оздобленням 

pHARMIKA
Має оригінальний дизайн із використанням гібридного (струк-
турного) лаку, який імітує ефект шкіряного покриття.
Виготовлена на металізованій плівці, що надає їй ефект перели-
ву та імітує тиснення срібною фольгою. Друк на металізованій 
плівці робить етикетку економічно вигідною, оскільки дозволяє 
зекономити на кліше для тиснення фольгою, а лазерна висічка – 
на висічному штампі. Наявність клейового шару робить етикетку 
зручною у використанні під час приклеювання на тару.
Матеріал сертифікований та відповідає міжнародним стандар-
там якості.

ТОВ «Новий друк»
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 
Тел.: +38 067 2351094 
E-mail: cyfra@ndruk.kiev.ua

Етикетка для вина Madam wine
Унікальність та ошатний вигляд етикетки забезпечує повна ху-
дожня промальовка фрагментів зображення. Висічка поділена 
на дві частини, на одній із яких застосовані технологія гарячого 
тиснення червоною фольгою та конгрев.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»  
(група компаній «ГРІН»)
02121, м. Київ, а/с 35
E-mail: matat@greentrade.com.ua
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Пакет дой-пак для соусу ТМ «Торчин»
Пакет дой-пак призначений для пакування соусу для бургерів 
замість пластикової пляшки. Така заміна дозволяє зменшити 
витрати на виробництво упаковки, транспортування і зберіган-
ня пакувального матеріалу й готової продукції. Пакет гарантує 
100%-ве використання продукту. Зручність споживання і мож-
ливість повторного закривання забезпечується дозатором із 
ковпачком.
У дизайні відображено образ раніше використовуваної упаков-
ки – пластикової пляшки, це допомагає покупцеві швидко й легко 
знайти улюблений продукт та оцінити переваги нової упаковки.
Це пакувальне рішення відповідає вимогам «економіки ста-
лого розвитку» і дає змогу значно знизити вплив на навко-
лишнє середовище.

IMMER GROUP
02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 1
Тел.: +38 067 4134404 
E-mail: svetlana.but@ukrplastic.com

Самоклейна етикетка з декоративним 
оздобленням Ascania Honey/miel

Має оригінальний дизайн із використанням тиснення фольгою з 
плашечним написом «з натурального меду», виділенням вибірко-
вим лаком зображення складової меду – мигдалю, та нестандарт-
ної висічки, що виконана за допомогою лазера. 
Виготовлена на самоклейному папері. Поверхня етикетки вкрита 
матовою ламінацією для захисту фарби від вологи, високої тем-
ператури й механічних пошкоджень, а також для виділення на 
фоні ламінації зображення мигдалю глянцевим лаком. 
Наявність клейового шару та порізка на стрічки робить етикетку 
зручною у використанні для машинного приклеювання.
Виготовлення етикетки на самоклейному папері забезпечує їй її 
екологічність, а тиснення фольгою та вибіркове лакування, вико-
нані в один прогін, та висічка лазером без застосування висічно-
го штампу роблять її економічно вигідною.
Матеріал сертифікований та відповідає міжнародним стандар-
там якості.

ТОВ «Новий друк»
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 
Тел.: +38 067 2351094 
E-mail: cyfra@ndruk.kiev.ua

Етикетка для вина Saperavi
Багатий вигляд та елегантність етикетки забезпечує сучасна 
технологія Silk Foil у дизайні глека квеврі. Оригінальна висічка 
ділить композицію на три частини: логотип, зображення квеврі, 
назва продукту.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»  
(група компаній «ГРІН»)
02121, м. Київ, а/с 35
E-mail: matat@greentrade.com.ua



Пакет дой-пак із прозорим вікном  
і зіп-замком

Універсальна упаковка для надійного фасування рідких, сипких і 
заморожених продуктів.
Зовнішній шар матеріалу пакета – полімерний матеріал ЕКО ПАК 
марки М – має шорстку матову поверхню, візуально сприймаєть-
ся і тактильно відчувається як папір. Внутрішній шар матеріалу 
PA/PE/EVOH забезпечує захист продукту.
Прозоре вікно дозволяє споживачам побачити продукт перед 
покупкою. У структурі упаковки не використовується алюмінієва 
фольга.
Упаковка переробляється на 100 %.

ПП «Авентин»
07300, Київська обл., м. Вишгород, а/с 80
Тел.: +38 044 5855585, +38 067 6528225 
E-mail: ivanov@aventin.ua
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Самоклейна етикетка з декоративним 
оздобленням OBERIG

Етикетка виготовлена на прозорій плівці, що дає їй змогу злитися з 
тарою.  Має оригінальний дизайн із використанням тиснення фоль-
гою для різних видів різного кольору, яке поєднується з друком 
(збігається з ним). Тиснення фольгою дозволяє зробити будь-який 
колір, та ще й з переливом, без плати за додаткові фарби. Висічка 
етикетки лазером робить її економічно вигідною завдяки економії 
на висічному штампі. Наявність клейового шару робить етикетку 
зручною у використанні під час приклеювання на тару.
Матеріал сертифікований та відповідає міжнародним стандар-
там якості.

ТОВ «Новий друк»
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 
Тел.: +38 067 2351094 
E-mail: cyfra@ndruk.kiev.ua

Етикетка для вина 
Saperavi Qvevri

В основі етикетки використаний нестандартний матеріал – «вин-
ний» папір. Особливість оформлення – технологія блінтового тис-
нення для надання оригінальності й оксамитовості візерункам.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»  
(група компаній «ГРІН»)
02121, м. Київ, а/с 35
E-mail: matat@greentrade.com.ua
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Етикетка для упаковки з грибами 
«Печериці сушені»

Барвиста етикетка на продукцію грибів «Печериці сушені». Основ-
на технологія – комбінування матового та глянцевого лаків. Висіч-
ка для етикетки виготовлена із застосуванням перфорації.

ТОВ «Технології сучасного дизайну»  
(група компаній «ГРІН»)
02121, м. Київ, а/с 35
E-mail: matat@greentrade.com.ua
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I місце

II місце

III місце

Упаковка 
майбутнього

Національна академія 
образотворчого 
мистецтва і архітектури

Гопкало Вероніка

Керівник Шостя В. К.

Серія етикеток 
для наливок 
ТМ «Дідів льох»

Довженко Єлизавета

Керівник Шостя В. К.

Упаковка для набору 
для скелелазіння

Псарьова Анна

Керівник Максимова А. Б.

Серія паковань 
для ювелірних виробів 
ТМ «Український авангард» 

Семергей Олена

Керівник Шостя В. К.

Упаковка для набору 
корму та мінеральних 
добавок для тропічних 
птахів «Гніздо»

Чорномаз Марина 

Керівник Максимова А. Б.

Національна академія 
образотворчого 
мистецтва і архітектури

Каленський Владислав

Керівник Шостя В. К.

Національна академія 
образотворчого 
мистецтва і архітектури

Патейчук Ольга

Керівник Шостя В. К.

Серія паковань для шкарпеток 
ТМ «Чугайстер»

Дизайн етикеток для карпатських сирів 
ТМ «Гуцульська сироварня»

Серія сувенірних паковань для 
порцелянового посуду ТМ «На щастя»
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Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури

Арт Академія сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі

Контейнер із харчової фольги
Упаковка у вигляді гладкостінного герметичного контейнера з 
алюмінієвої фольги товщиною 130 мкм. Використовується для 
сирих напівфабрикатів у спеціях, які зберігаються в модифіко-
ваній атмосфері (МАР) при температурі від 0 до +2 °С. Після від-
криття контейнера потрібно додати соуси, поставити контейнер 
у духовку та приготувати для подачі до столу (можна в тому ж 
контейнері).
Економічно, зручно, гігієнічно та екологічно. Використаний кон-
тейнер на 100 % переробляється повторно.

ТОВ «Студіопак Україна Лімітед»
01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 23а, оф. 1
Тел.: +38 050 4416404
E-mail: shop@studiopack.ua



Банка жерстяна прямокутна 
«Новорічна скринька»

Виготовлена з високоякісної білої харчової жерсті. Особливості 
конфігурації – об’ємна кришка на петлях, схожа на кришку скриньки 
або шкатулки. Всередині банка вкрита шаром харчового лаку, який 
не допускає прямого контакту між жерстю та харчовим продуктом. 
Ззовні банка покривається лаком, який слугує захистом від бага-
тьох видів корозійних процесів. Високоякісна літографія дизайну, 
особливість якої полягає в імітації  вікон, що світяться. Переваги 
даної упаковки: ідеально підходить для тривалого зберігання хар-
чових продуктів; зберігає цінні властивості продукту – поживність, 
свіжість та смак; захищає продукт від потрапляння вологи, кисню й 
світла; практична у використанні в побуті. Жерстяну банку, як пра-
вило, не викидають, а використовують ще тривалий час.

ТОВ «Колорвіль» (ТМ Fancy Pack)
03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 118, оф. 219
Тел.: +38 067 3476978 
E-mail: sales@fancy-pack.com.ua
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Упаковка для харчових 
продуктів

Упаковка для цукатів 
фірми «Sergio»
Яценко Віолетта 

Керівник Пилипенко О. В.

Серія паковань для чоловічих краваток-метеликів ТМ «Елегант»
Бовдир Мирослава
Керівник Божко Т. О.

Серія паковань для мила ручної роботи ТМ «PURE LOVELINESS»
Позднякова Єлізавета
Керівник Божко Т. О.

Серія етикеток для морозива ТМ «Лімо»
Костиря Альона
Керівник Божко Т. О.

Серія паковань для солодощів 
«ШОК», «ШОКолад для 
яскравих людей»
Бочкай Роман
Керівник Пилипенко О. В.

Серія паковань для чоловічих парфумів ТМ «Свій стиль»
Скрипка Вікторія
Керівник Божко Т. О.

Серія паковань для біжутерії ТМ «Фрост»
Воропаєва Анастасія 
Керівник Божко Т. О.

Серія етикеток до кави ТМ «Аромат»
Дружиніна Анастасія
Керівник Божко Т. О.

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука

Київський національний університет культури і мистецтв
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Упаковка для спецій 
«Перчинка»
Козачук Дарина
Керівник Федай Л. Б.

Упаковка для зефіру 
в шоколаді зі стевією 
ТМ «Корисна Кондитерська»
Ганик Юлія
Керівник Вовкогон О. С.

Упаковка для сухого зернового 
сніданку  «Mr. Croco» 
ТМ «Золоте зерно»
Соболь Анастасія
Керівник Вовкогон О. С.

Упаковка 
для кукурудзяних 
паличок ТМ «Бобо»
Безух Діана
Керівник Вовкогон О. С.

Упаковка 
для дитячого подарунку – 
кондитерських виробів  
«Сувенірний набір «Клоун»
Бородієнко Юлія 
Керівник Максимова А. Б.

Подарункова упаковка 
«Феєрія»
Москаленко Марія
Керівник Федай Л. Б.

Подарункова 
упаковка 
«Подарунок 
від Лисички»
Гах Анастасія
Керівник Федай Л. Б.

Подарункова упаковка 
для парфумів «Мондіо»
Хомицька Марта
Керівник Федай Л. Б.

Подарункова упаковка «Чи був чемний?»
Струбицька Софія
Керівник Федай Л. Б.

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша

Мистецький коледж 
імені Сальвадора Далі
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Львівська національна академія мистецтв

Голова журі:
Кривошей В.М.,  к.х.н., почесний президент ГО «Клуб 
пакувальників», головний редактор журналу «Упаковка»

Члени журі:
Халайджі В.В., к.т.н., президент ГО «Клуб пакувальників»
Кулик Н.В., к.х.н., викладач Національного університету 
харчових технологій
Шостя В.К., професор Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України
Тертиця М.А., менеджер «КМКЯ»
Ткачук Д., комерційний директор «Флексорес»
Туржанська О.Ю., керівник представництва Windm ller&H lsher
Слабий В.Г., голова УКРПЕК

«Українська зірка 
упаковки»
IMMER GROUP 

JDesign (ФОП Фесенко Ю.О.)

«Авентин» ПП

«Аріс» Лтд МНВП ТОВ

«Ветропак Гостомельский 
Склозавод» АТ

«Виробничо-поліграфічний 
комплекс «Весна» ТОВ

«Данко Декор» ТОВ ПКФ

«Жидачівський целюлозно-
паперовий комбінат» ПАТ

«Ізмаїльський целюлозно-
картонний комбінат» ПрАТ

«Колорвіль» ТОВ

«Компанія «Юнівест Маркетинг» 
ТОВ

«Консюмерс-Скло-Зоря» ПрАТ

«Крістал Гласс» ПП

«МоноПак» ТОВ

«Рубіжанський картонно-тарний 
комбінат» ПрАТ

«Сегежа Оріана Україна» ПрАТ

«Студіопак Україна Лімітед» ТОВ

«Юнісофт» ХКФ

Журі конкурсу  
на кращу упаковку
2019

Підприємства, фірми та ВНЗ,  
які брали участь у конкурсах

«Українська етикетка»
«Технологія сучасного дизайну» 
ТОВ (група компаній «ГРІН»)
«Новий друк» ТОВ

«Упаковка майбутнього»
Арт Академія сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі 
Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара
Київський державний інститут 
декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. Михайла 
Бойчука
Київський національний 
університет культури і мистецтв
Львівська національна академія 
мистецтв
Львівський державний коледж 
декоративного і ужиткового 
мистецтва iм. Івана Труша
Мистецький коледж 
імені Сальвадора Далі
Національна академія 
образотворчого мистецтва 
і архітектури
Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв
Хмельницький національний 
університет
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Серія упаковок для лікеру 
«Рубіновий нектар»
Салига Валентин
Керівник Храмцов М. І.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Хмельницький національний університет

Дніпровський 
національний 
університет  

імені Олеся Гончара

Упаковка для чаю  
ТМ «Добрий звичай»
Бєжан Анна
Керівник Ганоцька О. В.

Серія упаковок для піци 
Рабійчук Діана
Керівник Дмитришина А. М.

Упаковка 
для підгузків 
«ЛЯЛЯ»
Ржепішевська Дар’я
Керівник Ганоцька О. В.

Серія паковань для піци
Миколайчук Анна
Керівник Дмитришина А. М.

Упаковка 
для косметичних 
засобів «Neon»
Новоселова Анастасія
Керівник Закалюжна Л. В.

Серія паковань для піци
Дворовенко Юлія
Керівник Дмитришина А. М.

Упаковка для шкарпеток 
«RAZBROSAL»
Шелєгова Анна
Керівник Ганоцька О. В.

Упаковка 
для косметичних 
засобів «DBY»
Долуда Анастасія
Керівник Закалюжна Л. В.

ЗМІСТ
«Українська зірка упаковки» ............ 4

Упаковка для  
харчових продуктів .................... 4

Упаковка для напоїв ..................21

Упаковка для косметичних  
та фармацевтичних товарів ........24

Упаковка для  
промислових товарів .................25

Сувенірна упаковка ...................28

Транспортна упаковка ................30

  
«Українська етикетка» ............ 32

  
«Упаковка майбутнього» ......... 36

Організатори

Партнер 

Виготовлено на замовлення громадської організації 
«Клуб пакувальників»
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4а 
тел./факс (044) 517-78-26,  
e-mail: club-pack@ukr.net

Підготовка до друку: ІАЦ «Упаковка», Україна, 02002,  
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4а 

тел./факс: (044) 517-23-23, 517-23-83  
e-mail: upakjour@nbi.com.ua   
www.upakjour.com.ua,  www.packinfo.com.ua



Головний партнер конкурсів 
компанія FlexoRes

Організатори:

Клуб пакувальників України, редакція журналу «Упаковка», 
ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»  
запрошують взяти участь у конкурсах на найкращу упаковку  
та етикетку 2020 р.

Додаткова iнформацiя:
тел./факс: (044) 517-78-26, 517-23-83 
тел.: (044) 517-23-23 
www.upakjour.com.ua

Заявки на участь, опис, згоду 
власника або виробника  
(за потреби) та зображення 
упаковок надсилати на E-mail: 
club-pack@ukr.net 
upakjour@ukr.net

Зразки упаковки  
надсилати на адресу:
02002, м. Київ,  
вул. Євгена Сверстюка, 4а, оф. 419
«Клуб пакувальників України»

Термiн подачi заявок — до 1 березня 2020 р.

Засідання журі — березень 2020 р.

Нагородження переможців — квітень 2020 р.
під час форуму IFFIP 2020

Умови участі та форма заявки на сайті 
Клубу пакувальників України

www.upakjour.com.ua 


