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Anket: Ürün Geliþtirmede Ambalajýn Rolü

Ankete katýlanlarýn % 37sinin kendi ambalaj

bulunmasý gerekir çünkü bu aþamada fikirler hala

deðer zinciri modelidir, ama bugün bu fazla

departmanlarýnýn ürün geliþtirmeye aktif olarak ve

görüþülmektedir. Kavram aþamasýna gelindiðinde,

kullanýlmamaktadýr. Bu talihsizliktir çünkü bundan

gerektiði gibi katýldýðýný söylemesini iyimserlik olarak

fikirler çoktan uygulamaya konmuþtur.

kazanýlacak avantajlar arasýnda pazara daha hýzlý

görülmektedir. Anketi düzenleyenler, amacýn ne

Bu anket bir danýþmanlýk þirketi olan Packaging & Technology Integrated Servicesin (PTIS) desteðiyle hazýrlanmýþtýr. Burada amaç

olduðunu biliyorlar, ama firmalarýnýn bu amaca yönelik

Anket sonuçlarý detaylý incelenirse ambalajlý

ambalajýn ürün geliþtirme çalýþmalarýndaki önemini belirlemek ve ambalajýn bir disiplin olarak bugün bulunduðu noktayý göstermektir.

çalýþmalarýný abartýyorlar. Ambalaj dünyasýndaki

tüketim firmalarýnýn çoðunun ürün geliþtirmeyi

Anket, ayrýca üründe kar getiren yeniliklerin yapýlabilmesi için ambalajýn hangi noktaya ulaþmasý gerektiði konusunda da fikir vermiþtir.

kiþilerin sürecin nasýl iþlemesi gerektiðini anladýðýný

doðrusal bir süreç olarak gördüðü anlaþýlýr. Bu

Þekil 3te ürün geliþtirme sürecinde gerektiði

Bu ankette hem büyük hem de küçük firmalarýn görüþleri yer almaktadýr. Ankete cevap verenler 2.000den fazla çalýþaný olan firmalar

görüyoruz, ama bunun ayný oranda uygulamaya

senaryoda, pazarlama bölümü ya da üst düzey

kadar yer almayan diðer bir kaynak tespit edilmektedir:

ve 100den az çalýþaný olan firmalardýr. Ankete katýlanlarýn yaklaþýk % 37si 2.000den fazla çalýþaný olan firmalardýr. % 29u 500 ile 2,000

konduðuna inanmýyoruz yorumunda bulunuyorlar.

yöneticiler ön kavram ya da kavram aþamasýnda fikri

Perakendeci. Ankete katýlanlarýn sadece % 33ü

Eksik olan þey tüketicilerin ambalaj hakkýnda ne

ortaya atar ve ambalaj bölümüne devreder. Ambalaj

perakendecileri ürün geliþtirme sürecinde çok önemli

düþündüðünün tam olarak bilinmemesi. Firmalar bu

bölümü de topu satýn almaya ve operasyonlara atar.

olarak nitelendirmiþtir. Perakendeciler sürece daha

boþluðu doldurmak ve çözümleri daha iyi uygulamak

Deðer zincirinin sonraki aþamalarýnda dýþ kaynaklar

önce dahil edilmelidir çünkü onlar nelerin satýldýðýný

için bir plan ve program geliþtirmek zorundalar diye

vardýr. Dýþ kaynaklarý geliþtirme sürecinin daha baþýnda

bilir, çoklu paketler mi tek kaplar mý, büyük boy

ekliyorlar.

konuya dahil edilmeyen firmalar sürece yenilik katma

ambalaj mý küçük boy ambalaj mý, gibi. Ambalajlý

fýrsatýný kaçýrýyor. Bu da en uygun çözümlerin

tüketici ürünleri firmalarý kendi daðýtým kanallarýný

bulunmasýný önlüyor.

tanýmak zorundadýr, dolar maðazalarý ve kulüp

arasý personeli olan kuruluþlardýr. Sadece % 13ünün personel sayýsý 100den azdý % 21inde ise 101 ile 500 arasý eleman vardýr.

Ambalaj bugün ürün geliþtirme çalýþmalarýnda

söylemiþtir. Satýn alma bölümünün ürün geliþtirmenin

 ambalajlama

ne derece önemli bir rol oynuyor? Ambalajla ilgili

totem direði üzerindeki yeri ise daha aþaðýdadýr.

 imalat

temel hususlar Marka sahiplerine ait ürün geliþtirme

Etkisinin çok önemli olduðunu düþünenlerin oraný

 satýn alma/tedarik

stratejilerinin neresinde ve nasýl yer almalý?

sadece %31dir.

 tedarik zinciri/lojistik

Ambalaj ve ürün geliþtirme ile ilgili ankete cevap

Çoðu durumda, satýcýlar dahil tüm ilgililerin

Bütünleþik deðer zinciri modelinde de sürece

verenler ambalajýn üçte bir oranýnda önemli rolü

bütünleþik bir deðer zincirinde bir araya getirilmesi

dýþarýdan bilgi girilmesi gerekir. Dýþarýdan saðlanan

olduðunu söylemiþtir. Ama aslýnda ambalajýn %70

henüz baþarýlamamýþtýr.

bu fikirler malzeme ve makine tedarikçilerinden ve



oranýnda önemli olduðu ve bunun için de çok sayýda

harici danýþmanlardan elde edilir. Ayrýca

iyileþtirme yapýlmasý gerektiði sonucuna varýlmýþtýr.



Ürün geliþtirmede saðlanan baþarýnýn önündeki

perakendecilerden de fikir alýnýr, bunun için

Packaging World tarafýndan gerçekleþtirilen bu on

daha önemli engellerden biri olan biz icat etmedik

perakendecilerin kendilerine ya da onlarla ilgili

line ankete 200den fazla yanýt alýnmýþtýr. Bu

sendromundan kurtularak ve müdürler dýþ

araþtýrmalara baþvurulur.

verilerden ve analizden çýkarýlan en önemli sonuçlar

kaynaklardan gelen fikirleri daha kolay kabul eder

þunlardýr:

hale gelmiþtir.

Günümüzde ambalaj departmanlarýnýn etkin
biçimde kullanýlmadýðýný anket sonuçlarý da destekliyor.



Ambalajýn Kuruluþtaki Yeri Nedir konulu on-

deðerlendirmek için, bu ankette katýlýmcýlara ambalajýn

departmanýnýn yeni bir ürün düþünülürken ön kavram

line anket ise çok sayýda Packaging World abonesine

ürün geliþtirme sürecindeki rolü sorulmuþtur.

aþamasýnda, % 33ü ise kavram aþamasýnda devreye

maðazalarý gibi perakendeciler farklý kanallardýr. Ürün
Konverterlerin elinde binlerce fikir bulunuyor.

geliþtirme sürecinin verimli olmasý için onlardan da

projeye ön kavram aþamasýnda girdiðini söylediðini

Ama hiç kimse bu fikirlerin ne olduðunu bilmiyor ve

bilgi almak zorundasýnýz, diyor uzmanlar.

gösteriyor (Bakýnýz Þekil 2).

kimse de bunlarý ilk baþta masaya yatýrmýyor. Bu
fikirler geçmiþte iþe yaramýþ ve bugünkü ihtiyaçlara

Þimdi nereye gidiyoruz?

için de kullanýlabilir çözümler olabilir. Ama bu fikirler

Ambalajýn ürün geliþtirmedeki önemli rolünü

dönüþtürücünün kurumsal belleðinde haczedilmiþ

anlayan firmalarýn sayýsý çok deðildir ve ilk kez yapýlan

durumda.

bu anket bu firmalarýn yaygýnlýðý hakkýnda bir fikir
vermektedir. Çok sayýda ambalaj uzmaný kendi

Ambalajlý tüketim ürünleri firmalarýnýn IVCMnin

Katýlanlarýn yaklaþýk % 21i firmalarýnýn ambalaj

sayýlabilir.

Ankete katýlanlarýn sadece % 21inin ambalajýn

Konverterler için fýrsat

benimsenmesi konusunda bulunduðu noktayý

iþlerinin teknik özelliklerine odaklanýr. Ama ambalajdan
gerçek anlamda yararlanabilmek için, ambalajla

Anketi düzenleyenler, bu durumun konverterler

yapýlabilecekler konusunda üst yönetimin ikna edilmesi

internet üzerinden gönderilmiþtir. Cevap verenlerin

ve hammadde tedarikçileri için fýrsat oluþturduðunu

gerekir. Ambalaj ancak bu þekilde tam anlamýyla

girdiðini söylemiþtir. Ürünün ve ambalajýn geliþimi

yarýdan fazlasýnýn marka sahipleri olduðu bildiriliyor.

söylüyorlar. Bütünleþtirilmiþ bir deðer zinciri

kullanýlabilir.

sýrasýnda ambalaj uzmanlarýnýn pazarlama bölümü

Diðerleri ise tedarikçiler ve danýþmanlar olarak rapor

modelinde, tedarikçiler, konverterler ve diðer dýþ

ile yakýn iþbirliði içinde olduðu söylenmiþtir.

ediliyor. Bu makalede bildirilen yüzdeler sadece marka

kaynaklar marka sahiplerine fikir verecektir. Eðer

sahiplerinden gelen cevaplarý temsil etmektedir.


Marka sahipleri tüketici ihtiyaçlarýný bu noktada

En iyi iþbirliði biçiminin nasýl olmasý gerektiði

sorulduðunda, cevap verenlerin üçte ikiden fazlasý

Bütünleþik deðer zincirinin tanýmlanmasý

ambalaj departmanýnýn ürün geliþtirme sürecine

Bu anketin amacý firmalarýn ambalaj yönetiminde

baþýndan beri katýlmasýnýn uygun olduðunu belirtmiþtir.

Bütünleþik Deðer Zinciri Modelini (integrated value

tespit eder ve bu ihtiyaçlara cevap verecek kavramlarýn
hayalini de bu noktada kurar. Ambalaj fikirleri sürece
burada katýlmaktadýr. Eðer ambalaj uzmanlarý katkýda
bulunmak için kavram aþamasýna kadar beklerse

chain model-IVCM) ne derece kullandýðýnýn tespit


çok geç olur. Kavram aþamasýna gelene kadar, süreç

Ürün geliþtirme sürecine pazarlama yön verir.

edilmesidir. Bu modelin amacý yeni ürünlerin geliþtirilip

Pazarlamacýlar ön kavram aþamasýna % 46 oranýnda

sunulmasý sýrasýnda ambalajýn diðer tüm faaliyetlere

katýlýr. Ambalaj personeli ile ön kavram geliþtirmeye

katýlmasýný saðlamaktýr. Basit ifadeyle, aþaðýdaki

Þekil 1de, ankete katýlanlarýn, ambalaj faaliyetinin

sadece % 21 katkýda bulunur.

dahili faaliyetler arasýnda rahat bilgi akýþý olmasýný

ürün geliþtirme süreci ile bütünleþtirilmesi konusunda

gerektirir:

kendi firmalarýnýn ne yapmasýný istediði görülmektedir.
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girebilme, maliyeti düþürme ve ürünleri çeþitlendirme

Ankete katýlanlar ambalajý sürecin en önemli

taze fikirlere itibar edilmeyen noktayý geçmiþ oluyor.

% 72 gibi ezici bir çoðunluk ambalaj departmanýnýn

faaliyeti olarak görerek ve % 77 oranýyla, ambalaj

 pazarlama

daha belirgin biçimde konuya katýlmasýný istediklerini

faaliyetinin ürün geliþtirmede çok önemli olduðunu

 pazar araþtýrmasý/tüketici bilgisi

söylemiþtir.

Ambalaj Bülteni Ocak / Þubat 2007

Kavram aþamasýna gelince, fikirlerin detayýna iniliyor
kelimeler ve resimler tahtaya yazýlýyor. Eðer ambalajcýlar
daha önce katkýda bulunmazsa, çoðu zaman onlara
þöyle deniyor Bu ambalaj biçimini kullanýn. Bunu
daha önce yaptýk ve iþe yaradý. Oysa ki, ambalaj
uzmanlarýnýn ön kavram aþamasýnda katkýda

bu tedarikçilerin tüketici hakkýnda detaylý bilgisi
olursa, bu bilgiyi kullanarak firmalara giriþ hakký
kazanabilir. Elinde kolay açma teknolojisi olan bir
satýcý, tüketicilerin belli bir durumda sorun yaþadýðýný
ortaya koyan bir yaþam tarzý araþtýrmasý ile bu
teknoloji arasýnda baðlantý kurarsa, bu teknoloji bu
sorunu çözebilir diye ekliyorlar.
Tüketicilerin ambalajla ilgili bir sorunla nasýl baþa
çýktýðýný inceleyen gözleme dayalý araþtýrmalarý ele
alalým. Eðer hammadde tedarikçileri ve konverterler
ambalajlý tüketim ürünleri firmasýndaki pazarlama
ve ambalaj personeli ile birlikte çalýþýrsa, çözümler
ortaya konabilir. Bu da en gerçek anlamýyla bütünleþik
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Kaynak: European Bioplastics

Biyoplastiklerin özel malzeme

kapasitesindeki artýþý anlatan bilgileri

ortaya çýkmaktadýr. Yenilenebilen enerji

özelliklerinin teknik olarak geliþmesi

yayýnladý. Ürünlerin, üreticilerin ve

ve biyoyakýt sektörünün bugün ulaþtýðý

onlara giderek daha fazla rekabet

endüstriyel kullanýcýlarýn sayýsý eþit

büyüme ve yenilik saðlayýcý güç merkezi

üstünlüðü kazandýracak noktaya

olarak artmýþtý. Bunun gibi, biyoplastikler

konumuna gelmesi oluþturulan yasal

gelmiþtir. Ön iþlem yapmaya gerek

de orta vadede niþ pazarda var olmaktan

çerçeve ile mümkün olmuþtur.

Bu sonuç ilgili sanayi derneði

olmadan üzerine mükemmel baský

çýkýp daha geniþ alana yayýlma yolunda

Yenilenebilen ürünlerde Avrupa

European Bioplastics tarafýndan derneðin

yapýlabilmesi gibi malzeme özellikleri

ilerliyor.

seviyesinde bu tür önlemler alýnmamýþtýr.

66 üyesi arasýnda yakýn zamanda yapýlan

ve parlaklýk ve gaz ve yað geçirmezlik,

bir anket neticesinde ortaya çýktý. Burada

örneðin taze gýdalarýn ambalajlanmasý

Biyoplastiklerin Avrupadaki toplam

koþullarýn iyileþtirilmesi istenen

amaç biyoplastik endüstrisindeki geliþme

gibi belli uygulamalarda avantajlý olabilir.

plastik tüketiminde pazar payý þu anda

sürdürülebilir kalkýnmaya ivme

seviyesi ve Avrupadaki pazar geliþimi

Daha sonra evde biyolojik atýk torbasý

yüzde birden az. Geliþtirme ve deneme

kazandýrmakla kalmaz, Avrupanýn

hakkýnda bilgi toplamaktý. Sorular

olarak kullanýlabilecek plastik torba gibi

safhalarýnýn ardýndan, biyoplastik ürünler

biyoplastik teknolojisi gibi önemli yenilik

üretim, yeni ürünler, dönüþtürücüler,

ürünler veya yemek servisi malzemeleri

artýk belli uygulama sektörlerinde pazara

alanlarýndaki uluslararasý rekabet gücünü

satýþlarýn artmasý ve 2006 yýlýnýn önemli

ve malç filmler kullaným sonrasýnda

uygun hale geldi. Bu da dinamik

de arttýrýr.

pazar bilgilerinin yanýnda 2007 yýlýndan

biyolojik atýklarýn yönetilmesini saðlar.

büyümenin ön koþuludur. Talebin hýzla

beklentiler gibi konular hakkýndaydý.

Olumlu eðilim en çok Avrupanýn

artmasýndan cesaret alan imalatçýlar

Derneðin yaptýðý araþtýrmanýn

Ýmalatçýlar özellikle biyoambalaj alanýnda

biyoambalaj alanýnda önder ülkesi olan

üretim kapasitelerini arttýrmaya devam

sonuçlarý bu sektördeki firmalarýn 2007

önceki yýla oranla % 100e varan kýsmi

Ýngilterede göze çarpmaktadýr. Eylül

etti. Ancak, belirgin hale gelen uygulama

yýlýnda olumlu büyüme beklediðini
gösteriyor.

2006 Yýlýnda Biyoplastiklerde Canlanma Görüldü
Avrupadaki biyoplastik endüstrisi pazar geliþtirme alanýndaki ilk canlanmasýný 2006 yýlýnda yaþadý.

Kullanýcýlarýn ilgisi tüm ürün

Dernek Baþkaný Harald Kaeb

ayýnda büyük bir süpermarket zinciri

potansiyelinden yararlanmak için

sektörlerinde arttý. Bioplastik film

"Biyoplastikler yenilikçi bir çözüm kabul

500den fazla üründe biyoambalaj

gelecekte daha çok yatýrým yapmak

Avrupadaki bazý maðaza zincirleri

ambalajýnda canlanmanýn baþlangýcý

ediliyor" diyor. Organik gýdalar ve

kullanmaya baþlayacaðýný duyurdu. Yýlda

gerekecektir.

fosil kaynaklarýn tüketilmesinden ve

büyüme ile oldu. Ýþletmeler bunu üç

biyoenerji gibi, biyoplastiklerin ortaya

4.000 ton fosil bazlý plastik tasarrufu

iklim deðiþikliðinden kaygý duyan

önemli nedene baðlýyor:

çýkmasý da iþ hayatýnda ve toplum

yapýlmasý hedeflendi. Ýngilteredeki diðer

Yeni bir imalat tesisinin iþlemeye

Bu dernek zirai yem, kimya ve plastik

hayatýnda tutumlarýn deðiþmesinin bir

perakendeciler de giderek daha fazla

baþlamasý için gereken yüksek maliyet

endüstrisi, gibi alanlarda yer alan

sonucudur diye devam ediyor.

biyoplastik kullanmayý planlýyor.

ve en az iki yýllýk hazýrlýk süresi

firmalardan, endüstriyel kullanýcýlardan

Biyoambalajlar artýk Avrupadaki

düþünülecek olursa, yatýrýmcýlarýn kýsa

ve geri dönüþüm firmalarýndan oluþuyor.

süpermarket raflarýnda yerini aldý.

vadeli kriterlere dayanarak karar

büyüme bekliyordu.

tüketicilerin artmasý nedeniyle
 tüketicinin çevre bilincinin artmasý,

yaptýðý araþtýrmaya göre, bu sektördeki

 firmalarýn sürdürülebilir kalkýnmayý

firmalar 2007 yýlýnda olumlu büyümenin

aktif olarak desteklemeye giderek daha

devam etmesini bekliyor.

hazýr olmasý,

ve birçok biyoplastik ürünün doðada

 hammadde ve enerji fiyatlarýnýn birden

ayrýþmasý ve çürütülebilmesi satýþ ve

European Bioplastics üyeleriyle yaptýðý

yenilikçi yenilenebilen ürünlerin piyasaya

artmasý.

avantaj bakýmýndan ikna edici deliller

anketten elde ettiði ve ürün

tanýtýlmasýný desteklemek için tedbirler

olmuþtur.

geliþtirmedeki yeniliklerle üretim

alýnmasý gerekip gerekmediði sorusu

sýrasýnda biyoplastik endüstrisi talepte
büyük artýþ olduðunu bildirdi.
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Yenilenebilen kaynaklarýn kullanýlmasý

European Bioplastics Avrupada
biyoplastik endüstrisini temsil ediyor.

biyoambalaj kullanmaya baþladý. Birliðin

2006 yýlýnýn gözden geçirilmesi
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Yenilenebilen ürün sektöründeki çerçeve

vermekten kaçýnmasý gerekir. Avrupada

Ambalaj Bülteni Ocak / Þubat 2007
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