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Opakowanie 

WYWIAD Z KATARZYNĄ KOLMETZ, WŁAŚCICIELKĄ FIRMY POLIPACK.

BWL: Często opakowanie decyduje o tym, czy sięgniemy po 

dany produkt. W jaki sposób może ono wyróżniać produkt? 

KK: Zwykle klient przywi¹zuje najwiêksz¹ wagê do wygl¹du 

 

o zakupie produktu. Dlatego chcemy, by jego wygl¹d poprzez 

personalizacjê, np. nadruk czy design opakowania, wzbudzi³ 

sobie pytania: W jakim stopniu nasze opakowanie wspó³tworzy 

-

BWL: Czy rynek opakowań kieruje się trendami? Jakie obo-

wiązują obecnie?

KK:

w danym roku, bo wnikliwie obserwujemy nie tylko producen-

tów barwników, substancji pomocniczych, etykiet czy farb, ale 

opakowañ w delikatnych kolorach pastelowych, które uspoka-

-

tem bêd¹ opakowania metalizowane. Ludzie m³odzi, ¿yj¹cy ak-

tywnie, czêsto chc¹ natychmiastowego efektu, wra¿eñ, emocji. 

 

z ¿ywio³ami, st¹d ¿ó³to-miodowe kolory, po³¹czenie oran¿u  

morza z odcieniami miedzi i piasku. Ju¿ pracujemy nad tym, by 

innym inspiracjê do nowych wdro¿eñ, nowych serii. 

BWL: Jakich nowości można się spodziewać?

KK:

-

niki dekoracji, np. efekt  czyli matowe wykoñczenie 

tzw.  opakowania, wygl¹d zewnêtrzny opakowania nie po-

 

o charakterze eko, czyli produkcji opakowañ w warunkach przy-

-

czenia jest znacznie ograniczone.

BWL: W jaki sposób trendy eko widoczne są w produktach, 

które opuszczają Państwa fabrykę?

KK: S¹ to chocia¿by s³oiki z termosem wymiennym. Osoby, któ-

jedynie ten kilkugramowy termos, zachowuj¹c opakowanie. Za-

 

w termosie. To jest teraz najwiêkszy hit na rynku. Pracujemy 

nad ca³¹ lini¹ produkcyjn¹ takich opakowañ. Chcemy te¿, by 

zawiera³y one ok. 30 proc. biomasy, by do wytworzenia takiego 

s³oika zu¿yto jak najmniej ropy naftowej. 

BWL: Jakie cechy powinno posiadać dobrze wykonane opa-

kowanie, by zwracało uwagę, leżąc na półce w sklepie, dro-

gerii czy aptece? Czym powinno się wyróżniać? 
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KK: Od lat wzrasta zainteresowanie opakowaniami innowacyj-

nymi. Producenci opakowañ dla rynku kosmetycznego, farma-

ceutycznego czy suplementów diety rozwijaj¹ siê dynamicznie  

-

wañ, np. zastosowanie nowoczesnych technologii do dekoro-

wania, zdobienia, uzyskania specjalnych efektów i wykoñczeñ 

produktu. 

Je¿eli jestem pierwsza z innowacj¹ kolorystyczn¹, z kszta³tem,  

z lookiem, to przek³ada siê to na zamówienia. Pojawia siê wów-

czas ca³y wachlarz zamówieñ na konkretny produkt, ale ka¿da 

do powstania tych produktów jest takie samo. Opakowanie, któ-

-

niej dzia³y odpowiedzialne za kreacje brandów kosmetycznych 

czy energizuj¹cy. W ten sposób opakowanie zosta³o dostosowane 

pod konkretn¹ markê.

BWL: Na co jeszcze klienci zwracają uwagę, wybierając da-

ny produkt?

KK:

czy opakowanie jest dobrze dobrane do rêki, czy jest przyjemne 

to, jak bêdzie wygl¹da³ w ³azience. Osoba m³oda nie przywi¹zuje 

-

nia i starszego, i m³odszego klienta, i bardziej zamo¿nego, i ta-

z³. S³oik jest ten sam, inna jest tylko dekoracja, ale nasze opa-

BWL: Czy droga do sukcesu jest długa? Co jest na niej naj-

istotniejsze?

KK: Jest raczej trudna, d³uga to pojêcie wzglêdne. Dla mnie naj-

w sk³ad którego wchodz¹: producent danej marki, pod¹¿aj¹cy za 

innowacjami zespó³ projektowy (maj¹cy szerokie pojêcie o de-

-

-

ducenci opakowañ. Taki zespó³ jest przepustk¹ do powodzenia 

projektu i osi¹gniêcia sukcesu. 

BWL: Czy zazwyczaj sami opracowujecie projekty czy też 

otrzymujecie je gotowe, a zajmujecie się głównie wytwa-

rzaniem?

KK:

-

go zaanga¿owania siê w tzw. projekty od zera jest ich wielokrot-

na realizacja u tych samych producentów na przestrzeni wielu 

lat. To dla nas najwiêksza nagroda i wyraz zaufania, gdy ten sam 

klient powraca z nowymi pomys³ami, powierzaj¹c nam kolejne 

nowe projekty. 

BWL: Czy są jakieś kolory, desenie, na które macie Państwo 

najwięcej zamówień?

KK:

-

stele, a w kolejnym gama z efektem (takie mamy pro-

 i to s¹ najpopularniejsze kolory w naszej 

produkcji.

BWL: Firma istnieje od początku lat dziewięćdziesiątych. 

Skąd pomysł, by zająć się produkcją opakowań? Jakie były 

Państwa początki?

KK: Polipack to klasyczny biznes rodzinny. Na pocz¹tku lat 

-

³¹czy³a do tej bran¿y mama, nastêpnie powsta³a spó³ka z mam¹ 

i kolejno do³¹cza³o do naszego zespo³u moje rodzeñstwo i cz³on-

kowie rodzin naszych pierwszych pracowników.

BWL: Zarządza Pani $rmą od ponad dwudziestu lat. Jakimi za-

sadami się Pani kieruje? Na co zwraca uwagę u pracowników?

KK:

 

BWL: Co uważa Pani za swój największy zawodowy sukces? 

KK: Wszyscy siê doskonalimy, rozwijamy i anga¿ujemy, wiêc 

spodziewam siê, ¿e prawdziwy sukces dopiero przed nami.

BWL: A plany na przyszłość?

KK: -

-

BWL: Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiała Elżbieta Dominik.


