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Embalagem de suspensão e retenção

Embalagem de
Protecção e
Apresentação

Embalagem Korrvu®
VERSATILIDADE, POUPANÇA DE ESPAÇO E
ALTO NÍVEL DE PROTECÇÃO
O sistema de suspensão e retenção Korrvu® oferece soluções técnicas à medida
numa embalagem atrativa.
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
O filme transparente desenvolvido especificamente para Korrvu® serve como
protecção no transporte e permite a visualização dos produtos e marcas. O
design eficiente permite facilmente a abertura, reutilização e reciclagem das
embalagens.
REDUÇÃO DE DANOS
Korrvu® utiliza um filme altamente resiliente e de baixo deslizamento que
suspende os produtos no centro da embalagem, reduzindo vibrações choques,
maximizando o aspeto visual. Uma gama alargada de características e opções
garantem uma proteção perfeita para cada aplicação.
OPTIMIZAÇÃO DO VOLUME
Embalagens de tamanho correto com soluções Korrvu® à medida, eliminando
material de enchimento volumoso e reduzindo o peso dimensional. O sistema
Korrvu® é armazenado desmontado, reduzindo a necessidade de espaço de
armazenamento. Não é necessário qualquer equipamento especial ou
investimento de capital.
VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO
O sistema Korrvu® é rápido, de preço competitivo e de fácil utilização, concebido
para satisfazer requisitos específicos de embalagem. Necessita de um treino
mínimo, e com os novos desenvolvimentos pode ser integrado em linhas de
embalagem automatizadas.

A embalagem inﬂuencia a experiência
do consumidor
A EMBALAGEM CERTA FAZ A DIFERENÇA
Uma melhor imagem de marca
Os consumidores de hoje são extremamente conscientes do que a embalagem
diz acerca de um produto.

66%
59%

dos consumidores acredita que a embalagem dos
seus envios mostra-lhes o quanto o fornecedor se
preocupa consigo e com as suas encomendas.

Produtos danificados afectam a relação dos
consumidores com o fornecedor
Evita o fornecedor

81%
30%

Considera comprar
â concorrência

63%
18%

51%

54%
43%
18%
15%

45%

dos consumidores com idades entre 18-34 anos
acredita que a embalagem reflete o valor da carga
– quanto melhor a embalagem, melhor o produto.*

*Fonte: inquérito Harris Poll 2014
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Dê energia à sua linha de
embalagem de produtos
de eletrónica
Os bens de consumo de eletrónica podem ser um desafio para os
expedidores. A proteção de danos é fundamental, mas a frequência de
reparações e envios de retorno requer uma solução à prova de falhas,
mesmo quando a embalagem é feita por pessoal inexperiente.
O sistema Korrvu® é a solução ideal para prevenir danos em computadores portáteis, tablets,
monitores flat screen, equipamentos de teste e smartphones.

Reduza os tempos
de paragem no
transporte
Tempo é dinheiro, especialmente quando os
veículos estão na garagem para revisão.
É crítico conseguir as peças necessárias –
na condição necessária – o mais rápido possível.
As embalagens Korrvu® versáteis e
fáceis de usar aumentam a velocidade
de processamento dos seus envios, ao
permitirem o transporte em segurança
de componentes especializados, como
faróis, sistemas de navegação, sistemas
entretenimento, componentes de
personalização e rodas.

Embalagem de alta performance
que diminui o volume do seu stock
Quando é necessária uma solução de engenharia para artigos de produção e o espaço de
armazenamento valioso, o Korrvu® é a resposta. O design arrasador da solução Korrvu optimiza o
tamanho da caixa e espaço de armazenamento ao eliminar material de embalagem volumoso.
A resistência e versatilidade do filme Korrvu é capaz de acomodar os componentes de produção mais
exigentes, como engrenagens, válvulas, armaduras, ferramentas, entre outros.

Embalagem Korrvu® Lok™
QUANDO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO IMPORTA
A embalagem de compressão Korrvu® Lok™ é uma solução patenteada para envio de
produtos quando a apresentação e a experiência do cliente são chave. O seu design
único minimiza o espaço de caixa, e o filme de baixo deslizamento posiciona e fixa os
produtos numa base corrugada, permitindo visualizá-los e reforçando a sua imagem
de marca.

Mantenha a experiência de loja nos
envios de comércio electrónico
As possibilidades de personalização da embalagem Korrvu® permitem uma experiência de
loja aos consumidores em casa. Korrvu® oferece uma solução completa de marca para um
negócio de retalho multicanal, tanto para as encomendas expedidas por um centro de
distribuição ou expedidas da loja, que incorpora logos e elementos gráficos na caixa.
A embalagem permite-lhe criar uma solução de
marca completa. A configuração de uma embalagem
Korrvu® permite a colocação de folhetos ou outros
materiais de marketing que chegam ao cliente
como pretendido.

Início fácil
O programa Korrvu Select agiliza o processo de design através dos designs testados
pelos procedimentos ISTA. É uma forma conveniente de aceder rapidamente a todos os
benefícios da embalagem Korrvu®, e com baixas quantidades mínimas.

Reciclagem fácil
Uma das queixas principais dos clientes acerca da embalagem é a impossiblidade de
a reciclar ou eliminá-la. 32% dos consumidores diz que a embalagem ocupa
demasiado espaço no lixo e requer desmontagem trabalhosa, enquanto 27%
queixa-se de que é difícil de reciclar ou não reciclável (e.g. não rotulada como
reciclável).
A embalagem Korrvu® é pensada para resolver estas preocupações. Pode ser
reciclada como resíduo de papel, e está aprovada com o certificado RESY
para reciclagem na Alemanha. O design dobrável minimiza espaço de
armazenamento e de reciclagem. É também reutilizável para envios
de retorno, minimizando desperdício em ambos os lados do
ciclo de distribuição.
*Fonte: inquérito Harris Poll 2014
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