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Ambalarea produselor serveşte în mod tradiţional unui scop utilitar, 
de a proteja mărfurile aflate în tranzit către consumatorul final. 
Alte scopuri includ identificarea producătorului, prezentarea listei 
de ingrediente, greutatea sau volumul, precum şi instrucţiunile 
de utilizare a produsului. Dar ambalajul joacă, de asemenea, 
roluri importante de marketing, de la captarea atenţiei şi 
creşterea semnificativă a vânzărilor până la garantarea simpatiei 
consumatorilor sau obţinerea accesului la noi canale de distribuţie.

Ambalajele produselor trebuie să fie atrăgătoare, în scopul de a atrage 
şi menţine atenţia consumatorilor. Majoritatea produselor de panificaţie 
şi patiserie necesită ambalaje. Acest lucru implică proiectarea atentă a 
unei cutii sau pungi care va conţine produsul. Dar aspectul care trebuie 
subliniat este că, adiacent funcţiei de bază - de a susţine şi a proteja 
produsul – ambalajul este un instrument deosebit de puternic de vânzare. 
El oferă posibilitatea de a influenţa decisiv şi de a comunica informaţii 
consumatorilor într-un punct critic în procesul de luare a deciziilor lor.

PROIECT AMBALAJ



PROIECT AMBALAJ

3

PROTEJA PRODUSELE;

PROMOVA PRODUSELE (COMPLEMENTEAZĂ 
ALTE ACTIVITĂŢI PROMOŢIONALE; COMUNICĂ 
INFORMAŢII);

ADUCE UN PLUS DE VALOARE 
ŞI DIFERENŢIERE FAŢĂ DE 
CONCURENŢĂ.

AMBALAJELE OFERĂ 
POSIBILITATEA DE A:
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Produsele de panificaţie, într-o piaţă cu tot mai mulţi jucători, depind în mare 
măsură de ambalaj pentru a comunica informaţii şi pentru a încuraja decizia 
de cumpărare. Un număr tot mai mare de produse de gen sunt achiziţionate 
– atât în supermarketuri cât şi în magazinele mici - fără ajutorul unui angajat, 
fapt ce sporeşte semnificativ importanţa impactului ambalajului. Ambalajele 
bine concepute oferă un instrument de promovare pentru producător dar şi 
un instrument util pentru client. Acest aspect poate duce la o altă formă de 
diferenţiere a produselor dar şi de creştere a brand awarness-ului. 

PROIECT AMBALAJ



PROIECT AMBALAJ

5

Ambalajele pot fi utilizate după cumpărare pentru a stoca produsul dar pot fi 
utilizate şi mai apoi în alte scopuri. Ele rămân de cele mai multe ori în gospodăria 
consumatorului român şi reprezintă un instrument de marketing cu efecte pe 
termen lung.

Ambalarea este adesea cel mai important aspect 
dar şi cel mai neglijat aspect în marketingul 
sectorului de panificaţie din România.

Focusându-se pe importanţa înscrierii pe lista de 
cumpărături a clientului marketerii neglijează se 
pare faptul că un ambalaj bine creat poate anula 
lista creată anterior de un client sau altul!

Cercetările arată că forme unice, structuri 
diferite, un design îndrăzneţ, elemente 
inedite în etichetare, garantează 
diferenţierea produselor în faţa concurenţei. Cu 
multe produse de panificaţie pe raft, este important 
să ne asigurăm că ambalajul va asigura prima 
diferenţiere. Psihologia ne asigură că impactul 
vizual dar şi cel tactil, pot face diferenţa!

Studiile internaţionale au 
demonstrat că în ultimele 10 
secunde înainte de decizia 
de cumpărare, consumatorii 
percep inconştient ambalarea 
ca pe o motivaţie extrem de 
puternică de a cumpăra.
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Astfel clienţii au nevoie de simplitate, prea multe mesaje vor crea confuzie în 
loc să atragă. Este preferabil să alegeţi un singur atribut al produsului pe 
care să îl promovaţi şi nu mai multe. Chiar dacă doriţi să promovaţi şi faptul 
că pâinea „nu conţine E-uri”, şi „produs 100% natural”, „fără conservanţi” etc., 
studiile ne arată că afişarea tuturor acestora pe un singur ambalaj pot rezulta 
într-un client care nu mai percepe niciunul dintre mesaje. Alegeţi un singur atribut 
al produsului, în funcţie de tipologia clientului căruia vă adresaţi! Ambalarea 
optimă va reflecta valori simple de brand şi atribute ale produsului.

ATENŢIE DEOSEBITĂ TREBUIE ACORDATĂ 
ŞI MODALITĂŢII DE EXPRIMARE ŞI 
AFIŞARE A MESAJELOR.
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Este de asemenea esenţial de reţinut faptul că ambalajul nu este 
citit precum un document, de sus în jos! Atenţia 
consumatorului se va focusa în primul rând pe partea centrală a acestuia iar 
mai apoi pe colţuri. 

Astfel, brandul şi denumirea produsului ar trebui 
să ocupe întotdeauna partea centrală iar mesajul/
mesajele adiacente ar trebui poziţionate în colţuri, preferabil într-o grafică care 
să atragă atenţia. 

Totodată, orice machetare grafică nu ar trebui implementată fără realizarea 
unei simulări fizice. Atât pungile cât şi cutiile de carton vor crea cute/modificări 
în structură la momentul ambalării şi sigilării – elemente care vor afecta grafica 
şi implicit percepţia consumatorului.
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este de asemenea un factor semnificativ şi o unealtă psihologică puternică 
pentru cea mai mare parte a populaţiei. Prin utilizarea psihologiei culorilor 
în crearea ambalajelor puteţi transmite mesaje pozitive sau negative, puteţi 
creşte vânzările, puteţi impulsiona luarea anumitor decizii, îndemna la acţiune, 
calma etc.

PROIECT AMBALAJ

Sfera psihologiei industriale a dezvoltat în ultimele decenii o 
sub-ramură dedicată exclusiv psihologiei culorilor care ne arată 
importanţa deosebită a acestora în designul ambalajelor de 
produse alimentare. Culorile nu doar îmbunătăţesc aspectul ci 
influenţează şi comportamentul. Cercetătorii dedicaţi acestui 
domeniu au determinat că anumite culori afectează drastic 
obiceiurile de cumpărare a consumatorilor.

IMPORTANȚA CULORILOR
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