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Wygodnie czy ekologicznie?

Opakowania
handlowe
Perfekcyjne
opakowanie
– między wygodą
a ekologią
dzięki innowacji
Dla firm detalicznych to spacer po linie: świadomość ekologiczna konsumentów jest coraz większa, ale jednocześnie
są oni coraz bardziej wygodni. Dlatego kształtując swoją politykę asortymentową i decydując o wyborze opakowań
handlowcy balansują między wygodą a ekologicznością.
Wyniki badań przeprowadzonych przez niemiecki Instytut Badań Handlu (Institut für Handelsforschung IFH) dają
wgląd w preferencje konsumentów i wybory handlu detalicznego.

– prezentuje Armand Schoonbrood,

dyrektor ds. operacyjnych

Mondi Corrugated Packaging

Z punktu widzenia klientów zakupy powinny być tak łatwe, szybkie i wygodne,
jak to tylko jest możliwe. Specjaliści z IFH
W czasie ostatnich dziesięciu lat przemysł opakowań
zauważają, iż mamy obecnie do czynieuległ ogromnym zmianom w wyniku wzrostu zainterenia z „renesansem wygody zakupów”.
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