
E As embalagens flexíveis estão 
presentes em várias categorias. 
Notem as embalagens stand-up 
pouches práticas de croutons e 
de figos secos da marca própria 
PÍRKKA. Elas oferecem conveniên-
cia com zíperes e elegância, já que 
além da exposição vertical, têm 
design gráfico bem resolvido. O pa-
drão visual e a cor púrpura atraem 
e convencem. A Myllärin também 
usou a mesma cor na embalagem 
flow-pack do seu mingau dose úni-
ca, que evita desperdício e desem-
bolso maior. 

A HK escolheu uma emba-
lagem laminada simples, com jane-
la transparente no verso, para em-
balar porções de 360 gramas de 
almôndegas sem lactose. O pro-
duto é indicado para duas pessoas 
e o preparo é bem prático, pois 
fica pronto em 2 minutos no mi-
cro-ondas. Opção muito prática e 
econômica. 

Já a tradicional marca de choco-
lates finlandeses Fazer oferece aos 
seus consumidores uma alternati-
va fácil e econômica para preparar 
o chocolate quente: sachês de 30 
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gramas numa prática embalagem 
com quatro soldas. Os bombons 
recheados de licor e as clássicas 
balas de menta recheadas de doce 
de leite (Marianne) são apresenta-
dos em embalagens stand-up 
pouches. A simplicidade do design 
destaca os produtos na gôndola, 
que são vendidos em gancheiras. 
As embalagens encantam e man-
têm o prestígio e posicionamento 
da marca centenária.

Embalagem conveniente, bela 
e econômica é melhor e faz o mun-
do melhor!

nganam-se os que pen-
sam que países ou povos 
com maior IDH e/ou maior 
renda média optam por 
produtos ou embalagens 

mais caras. Já aprendi que as as-
pirações e necessidades das pes-
soas são muito parecidas. Só que 
as diferenças de culturas e de dis-
ponibilidade de recursos variam e, 
assim, as prioridades também.

Quem pode faz escolhas que 
atendem suas demandas de con-
veniência, beleza, saúde, seguran- 
ça e sustentabilidade de forma am-
pla, ou seja, econômica, ambiental 
e social.

Os finlandeses têm excelente 
IDH. Segundo a Organização das 
Nações Unidas (ONU), o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
da Finlândia é de 0,871, ocupan-
do o 16° lugar no ranking mundial. 
A população possui excelente 
renda média (per capita é de US$ 
33.471 por ano, acima da média 
da OCDE, de US$ 30.490 por ano). 
Nem por conta destes números, 
os finlandeses optam por embala-
gens luxuosas e caras.
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OS FINLANDESES USAM E ABUSAM DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS, SEM PRECONCEITOS, 
POIS ENTREGAM CONVENIÊNCIA, ESTILO E SÃO ECONÔMICAS!

FINLANDESES 
SEM PRECONCEITOS
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