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EasySnacking TM
EasySnackingTM to innowacyjne i
eleganckie opakowanie, z wygodną
łyżeczką w pokrywce. Jest szczególnie
przydatne do spożywania posiłków w
podróży.

Poręczne opakowanie do przekąsek
spożywanych w drodze

Dwie wersje i dwa rozmiary

• Wysokie pokrywki umożliwiają umieszczenie
zarówno dodatku, jak i łyżeczki

Coraz więcej ludzi spożywa posiłki będąc
w drodze: śniadanie w drodze do pracy,
wzmacniająca przekąska po południu, danie
z makaronem lub słodki deser przed kolejnym
spotkaniem. EasySnackingTM to poręczne
opakowanie dla wielu rodzajów takich szybkich
i łatwych posiłków. To innowacyjne i eleganckie
opakowanie, w którego pokrywce umieszczono
atrakcyjnie wyglądającą łyżeczkę, sprawdzi się
idealnie z różnymi produktami należącymi do
kategorii dań gotowych, takimi jak zupy, musy
owocowe, lody, jogurty i inne produkty mleczne.

• Stonowany i elegancki wygląd dzięki gładkim
konturom

Wygodna super-łyżeczka

Najważniejsze zalety
• W opakowaniu znajduje się atrakcyjnie
wyglądająca łyżeczka
• Łyżeczka jest umieszczona w pokrywce i jest
łatwo dostępna

• Idealne opakowanie do drobnych przekąsek
spożywanych poza domem
• Poręczność i możliwość ponownego zamknięcia
• Możliwość sztaplowania opakowań
• Najwyższa jakość dekoracji dzięki zastosowaniu
techniki IML

Łyżeczka, tak jak całe opakowanie
wyprodukowane metodą formowania
wtryskowego, jest atrakcyjnie zaprojektowana.
Łyżeczka składa się z jednego elementu, a
jej używanie jest bardzo wygodne. Łyżeczka
znajduje się w pokrywce. Dostęp do niej jest
bardzo łatwy – wystarczy odlepić etykietę
samoprzylepną umieszczoną na pokrywce.

Kwadratowy pojemnik EasySnackingTM ma gładki,
opływowy kształt i sprawia wrażenie miękkości.
Pojemnik jest dostępny w dwóch wersjach:
wersja nr 1 z łyżeczką w pokrywce i wersja nr 2,
w której wyższa pokrywka posiada odpowiednią
przestrzeń jednocześnie na łyżeczkę, jak i
chrupiącą posypkę lub płyn. Pojemniki są
dostępne w dwóch rozmiarach: 210 ml i 300 ml.
Oba typy pokrywek pasują do obu pojemności.

Znakomita funkcjonalność

Pojemnik jest bardzo wygodny i funkcjonalny,
można go ponownie zamknąć. Jest stabilny i
przystosowany do sztaplowania, zarówno, gdy
jest pełny jak i pusty. EasySnackingTM można
używać w kuchence mikrofalowej, zmywarce
i zamrażarce. Opakowanie EasySnackingTM
zostało uhonorowane nagrodą Scanstar w
skandynawskim konkursie opakowaniowym o tej
samej nazwie.

Atrakcyjna prezentacja produktu na półce

Na półce to opakowanie przyciąga uwagę
klientów swoją atrakcyjnością. Zaawansowana
technologia IML umożliwia pełne wyeksponowanie i identyfikację marki. Znakomita jakość
IML sprawia, że kolory, zdjęcia, dekoracje i znaki
towarowe są odwzorowane perfekcyjnie.
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EasySnacking™

Lids
Volume
brimful (ml)

Dim.
(mm)

Base

On-the-go

On-the-go & topping

Decoration

89 x 89
89 x 89

8851
8853

8857
8857

8858
8858

IML/peel-off label
IML/peel-off label

EasySnacking™ Square
210
300

On-the-go = Lid with spoon in one piece

On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
www.rpc-superfos.com

superfos@rpc-superfos.com
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