
 PACKAGING



Het belang van verpakkingsdesign kan moeilijk overschat worden in de marketing en communicatie van het product. 

Idealiter wordt er reeds over de verpakking nagedacht van bij de productontwikkeling. In sommige gevallen kan deze oefening 

zelfs leiden tot een nieuwe productcategorie. We denken hierbij aan beroemde voorbeelden zoals de Pritt-plakstift, de WC-eend, 

de Nespresso-capsules, de Senseo-pads, de Sun-vaatwastablet,… maar misschien zijn er ook voor uw product wel alternatieve en 

betere verpakkingsvormen te bedenken.

MINK ontwerpt merkverpakkingen sinds 1993:

Mink heeft alles in huis om van ieder verpakkingsproject - groot of klein - een succes te maken. Onze 

technische background en state of the art uitrusting garanderen een vlotte en technisch perfecte 

output. Maar belangrijker nog is de immer aanwezige marketing- en communicatiefocus waarmee 

iedere Mink-medewerker het creatieve designproces aanpakt.

  >20 jaar ervaring in verpakkingsdesign, alle druktechnieken

  alle druktechnieken: offset, flexo, helio, tampon, indirecte hoogdruk, zeefdruk, digitaal,…

  alle verpakkingsvormen: zakjes, potjes, labels, folies, flesjes, blikjes, doosjes,…

  alle materialen: golf- en vlakkarton, papier, glas, blik, plastics,…

  >10.000 referenties
  360° service

 - bedenken van de merknaam

 - registratie en merkbewaking

 - design, ontwerp en opmaak

 - digitale fotografie

 - Photoshape 3D: virtuele packshots

 - ontwikkeling concepten en themabeelden

 - creatie en visualisatie van POS en ondersteunende communicatie (online en offline)

  100% geïntegreerd: alles wordt inhouse uitgevoerd door een team van ervaren professionals

de essentie van uw merk.
 DE VERPAKKING,



Deskundig verpakkingsdesign houdt rekening met vele factoren

 CONVENIENCE
Het wordt vaak over het hoofd gezien, maar wie heeft zich nog nooit geërgerd aan een verpakking 

die niet goed open gaat ? Of waarbij het openen altijd gepaard gaat met gemors ? Of hoeveel je er 

nu moet van gebruiken ? Een doordachte sluiting, teut, doseerdop, spraysysteem, druppelaar, … 

kan hierbij een niet te onderschatten voordeel zijn en bovendien écht onderscheidend t.o.v. de 

concurrentie.

 ECOLOGIE
Ook heel herkenbaar … zoveel verpakking voor zo weinig product … en zoveel afval ! Milieuvrien-

delijke verpakkingen met een lagere ecologische voetafdruk die gerecycleerd en/of hergebruikt 

kunnen worden, zijn het absoluut waard om na te streven. Iedereen heeft graag het gevoel dat hij 

of zij iets kan bijdragen tot de natuur.

 INFORMATIE
Vele producten vallen onder strikte wetgevingen die van land tot land kunnen verschillen.  

Deze wettelijke vereisten moeten in ieder geval 100% gevolgd worden. Daarnaast is het van groot 

belang dat de verpakking duidelijk maakt waarvoor het dient … het lijkt een open deur, maar het 

wordt bij sommige (nieuwe) producten vaak niet genoeg duidelijk gemaakt. Of niet duidelijk genoeg. 

Zorg ook voor correcte vertalingen !

 ONDERSCHEIDING
Een doorsnee supermarkt verkoopt zo’n 20 à 25.000 verschillende producten. In de meeste 

productcategories is er genoeg concurrentie, en dan zijn er in veel segmenten nog de huismerken die 

er ook steeds beter uitzien … Het is duidelijk dat het onderscheidend vermogen van een verpakking 

en een merk een conditio sine qua nog is om ook outstanding te zijn op het schap. De kracht van een 

productlijn kan hier de individuele producten versterken (vb het Pur Natur-wit, Soubry-blauw en het 

Anco-geel) en extra aandacht en power geven in het schap. Deskundig verpakkingsdesign moet dus 

altijd positionerend zijn en houdt rekening met de concurrerende merken.

 COMMUNICATIE VAN HET MERK
Last but not least; een merk is het eigendom van de consument. Het is immers de consument 

die er betekenis aan geeft waardoor het merk tot leven komt. Ieder merk heeft voor de gebruiker 

een associatieve wolk van betekenissen. Betekenissen die vaak zeer emotioneel gekleurd zijn. 

Gebruikers zijn om die reden vaak enorm gehecht aan de verpakking van hun merk. Indien nodig 

komen ze zelfs in opstand tegen al te ingrijpende veranderingen … Zo was de ‘nieuwe’ stier van 

Jupiler geen lang leven beschoren wegens te statisch, consumenten richtten Facebookgroepen op 

tegen het aangekondigd verdwijnen van ‘hun’ Cara-pils en Coca Cola ging spectaculair de mist in 

met zijn ‘New Coke’.

Behalve dat ze absoluut nodig is om het product in goede staat tot bij uw klant te brengen (BESCHERMING & LOGISTIEK), 

verzorgt de verpakking nog heel wat andere functies:
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www.purnatur.eu

Wij eerbiedigen de aarde, de planten en de dieren,... ook voor uw gezondheid.

PUR NATUR
Bio zuivelproducten
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PUR NATUR
Bio zuivelproducten
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MARYBELLE
Premium zuivelproducten voor U.K.
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MIK
Zuivelproducten
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VERMEERSCH
Zuivelproducten voor professionals (horeca, bakkers, …)
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STR A ALBRONNEN
Bronwater & limonades
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ANCO
Bloem en deegwaren
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SOUBRY
Pasta & deegwaren
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PRIVATE L ABEL
Food retail
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PRIMALOF
Witloof

 18



KIMCO
Wortelen
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CUPIDO
Chocolade producten

 20



 21



HAMLET 
Chocolade producten
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HAMLET
Pirato chips
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CROKIDOS
Chips en versnapering
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SMART GUM
Kauwgom
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DAMEN KOFFIE
Koffie
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GET HERBALIZED!

Taste our know-how wisely

ULTRA PREMIUM ORGANIC DRY GIN / 50 BOTANICALS / 6 TIMES DISTILLED

SMALL BATCH / HANDCRAFTED / DISTILLED IN FLANDERS IN TRADITIONAL COPPER POT STILLS

WWW.THEHERBALIST.BE

THE HERBALIST 
Bio gin
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CASE
Mona, Colors of a Different World

De (verzadigde) Belgische particuliere verfmarkt wordt gekenmerkt door een grote 

concentratie aan producentenzijde. Het Nederlandse Akzo Nobel is er actief met zijn 

3 merken Levis, Sikkens en Trimetal, het Amerikaanse PPG met 2 merken Histor en 

Sigma en het Franse Durieu met het merk Dekeyn. Daarnaast haalt ook Boss Paints 

een redelijk marktaandeel via zijn eigen Colora-keten.

In deze competitieve omgeving ligt het niet voor de hand om een nieuw particulier 

merk te lanceren. Libert Paints, dat zich hoofdzakelijk op verven voor professioneel 

gebruik focust, besloot om het toch te proberen.

Er was duidelijk een radicaal ander concept nodig om dit project enige kans van 

slagen te geven. Iets dat nog niet bestond. Iets dat de consument zou verrassen en 

aanspreken. Een afwijkende merknaam en dito verpakkingsconcept was het eerste 

wat ontwikkeld diende te worden.

De gevestigde merknamen klinken allemaal nogal technisch, neutraal en focussen 

als merk eerder op producttechnische eigenschappen. Ook de designs van hun 

verpakkingen zien er meestal vrij koel en technisch uit. Dat is prima voor de 

professional, maar de particulier maalt daar zo niet om. Die wil namelijk in de eerste 

plaats een mooie, gezellige living, keuken of slaapkamer. 

Verven is voor de consument kleur en emotie.

MONA 
Verf voor particulieren
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MONA
Verf voor particulieren

Vandaar de keuze voor een merknaam 

die in niets gelijkt op de bestaande 

verfmerken. Het werd uiteindelijk 

‘Mona’, uiteraard geïnspireerd door het 

iconische schilderij ‘Mona Lisa’, dat 

Leonarda Da Vinci schilderde met maar 

liefst 40 lagen verf over elkaar. Maar dat 

helemaal terzijde, want het heeft geen 

zin om het schilderen van een living 

te vergelijken met een meesterwerk 

uit de schilderkunst. De naam Mona 
doet echter wel spontane en positieve 
associaties opwellen waar het verf 
betreft.

In de plaats van te refereren naar dat 

klassieke schilderij plaatsten we wel 

een hedendaagse Mona Lisa op de 
verpakking. Een vrouw die ons bovendien 

iets wil vertellen, want ze kijkt ons recht 

aan en maakt het sssshtt-gebaar met 

haar wijsvinger die in verf gedopt is… 

Vrij intrigerend, anders, opwindend zelfs. 

De baseline ‘Colors of a Different World’ 
maakt verder duidelijk dat het over iets 

speciaals gaat.
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MONA
Verf voor particulieren

Deze ‘Colors of a Different World’ 

vindt de consument terug in de Mona-
kleurenwaaier, het Mona-moodbook 

en vooral in de elektronische Mona-
wizard met touchscreen. Via deze 

Mona-wizard kan de consument zonder 

enige technische kennis interieurfoto’s 

aanpassen in de kleuren die hij zelf kiest 

en die hij daarna kan laten mengen door 

de handelaar. De Mona-wizard werd ook 

als een (betalende) app aangeboden.

Het Mona-concept is duidelijk meer dan 

een geslaagde verpakkingsoefening. Het 

is een revolutionair kant-en-klaar re-
tailprogramma voor de verfgroothandel 
en biedt een duidelijke meerwaarde tov 

de bestaande, ingeburgerde verfmerken.

Het is een sprekend bewijs dat de 
verpakking meteen een volledig 
communicatief kader kan scheppen 
en eigenlijk de basis vormt van een 
marketingstrategie. 

Het volledige Mona-project werd 100% 
inhouse bij Mink bedacht en ontwikkeld, 

met inbegrip van de programmering van 

de Mona-wizard.
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ECOST YLE
Milieuvriendelijke gewasbescherming
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AGROFINO
Potgrond
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POTGRONDCALCULATOR
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VIANO
Organische meststoffen
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VIANO
Organische meststoffen
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BETAFENCE
Draadafsluitingen
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VADIGR AN
Dierenvoeder
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FOAMZOO
Kinderspeelgoed
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ELTR A
Armaturen, lampen & elektro
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REMESCAR
Dermatologische producten
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REMESCAR
Dermatologische producten
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HERPATCH
Patches tegen aften en koortsblaren
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IWHITE
Teeth whitening producten
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SHUR
Voorkomen en behandelen van slechte adem
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BIOVER
Pep-U-up - energybooster
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VITAVER
Voedingssupplementen en vitamines
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