OPAkOWAN

opakowania PAPIERowe

Niewłaściwe opakowania mogą opóźnić
dostawy prezentów świątecznych
kupionych przez internet

Z nowego badania zleconego przez DS Smith wynika, że
w tym roku przez internet kupimy dodatkowe 2 mln prezentów bożonarodzeniowych – przeciętny Polak średnio nawet
do 10 prezentów1, 2. Chociaż ten wzrost będzie korzystny dla
zmagających się z trudnościami sprzedawców detalicznych,
eksperci DS Smith ostrzegają, że może skutkować powstaniem aż 30 367 ton niepotrzebnych opakowań, co wiąże się
z realnym ryzykiem biznesowym i utratą reputacji.
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Źle zaprojektowane opakowania sprawiają, że mniej paczek mieści się w samochodach dostawczych i są one bardziej
narażone na uszkodzenia. Ma to wpływ na cały łańcuch dostaw i skutkuje dodatkowymi przejazdami do domów w całej
Polsce.
W perspektywie długoterminowej dobór właściwego
opakowania może mieć wpływ na wizerunek sprzedawców detalicznych. 42% konsumentów stwierdziło, że jeśli przesyłka
będzie uszkodzona, należy domagać się bezpłatnej wymiany
prezentu. 48% ankietowanych deklaruje, że najprawdopodobniej nie dokona powtórnego zakupu u tego sprzedawcy, a 44%
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