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Den 6 oktober reste vi ner till Älvsjö och Nordens största Förpackningsmässa, easyFairs Pack & 

Emallage, där vi bl. a. fick en förhandstitt på morgondagens förpackningsmöjligheter och säljande 

design. Något som är viktigt för alla producenter, såväl liten som stor. Här fanns: 

 Förpackningsmaskiner och utrustning 
 Flowpack, form fill seal, trågresare, vacuum 
 Automatiserade processer  
 Packrobotar  
 Förpackningsmaterial  
 System (maskiner och material)  
 Styr- och reglerutrustning  
 Digitala tryckpressar  
 Flexotryckteknik  
 Kontraktpackning  
 Krymp- och sträckfilm  
 Blisterförpackningar  
 Transportförpackningar 
 Konsumentförpackningar  
 Etikett- och märkutrustning 
 Identifiering/spårbarhet  
 RFID  
 Doseringsutrustning  
 Övriga förpackningsprodukter och tjänster 

De små producenterna tyckte att mässan hade en liten övervikt av ”maskiner” och hade önskat att 
mer förpackningsmaterial hade presenterats hos utställarna. Från projektets sida hittade vi flera 
intressanta system för den pilotanläggning som är på gång, t ex. vacuummaskiner, etikett och 
märkutrustning m.m.   

På bussen fanns också tid för att nätverka och diskutera ev. gemensamma behov/lösningar. Trots att 
det bara blev en handfull företag med på resan blev den mycket givande för oss som var med och 
samtalen på bussen gav flera goda idéer inför verksamheten framöver.  

 

 

 

 

 

Bollnäs Buss chaufför Stefan serverade oss fika på resan. 

Obs! kaffet serverades ur en ”riktig” kaffepanna! 

 

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/pack-emballage-stockholm2011_16201/pack-emballage-stockholm-2011_16214/
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Denna årliga mässa är helt enkelt ett unikt forum packat med  

affärsmöjligheter och förpackningsvisioner i världsklass.  

Som beskrivet ovan fanns ett stort utbud att ta del av,  

här bredvid på bilden demonstreras Etikett och märk utrustning.  

 

 

Vi samlade på oss mycket material och kontakter med försäljare och företag på plats vid mässan som 

kan bli värdefulla i vårt fortsatta arbete i FoU center för Livsmedel. 

Efter flera timmar på mässan var det sedan skönt att sitta en stund och avsluta med en fika, innan 

bussen tog oss hemåt igen efter en givande dag.  

 

 

  

  

 

/Sammanfattat av Ann-Kristin Forsberg okt 2011 
 


