
Sverige har oerhört mycket intressant forskning och utveckling inom 
förpackningsområdet på våra universitet och högskolor. Arbetet pågår 

ofta i det tysta, åtminstone när det handlar om kännedom utanför 
universitetsvärlden. Det vill Packbridge ändra på, en viktig del av vår 

affärsidé handlar om att knyta samman akademi och näringsliv.

Packbridge research Forum 
presenterar svensk förpackningsforskning

APRIL

29

Packbridge arrangerar en unik dag tillsammans med Scanpack

D etta är bakgrunden till den unika dag, Packbridge 
Research Forum, som vi arrangerar tillsammans 
med Scanpack i Göteborg den 29 april i 

år. Deltagarna kommer att få ta del av mängder av 
intressant förpackningsforskning från KTH, Chalmers, 
LTH, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet, Linköpings 
universitet och Karlstad universitet. 

Packbridge Research Forum ger en uppdatering av vart 
förpackningsindustrin är på väg. Vad kan vi förvänta 
oss av smarta och intelligenta förpackningar, vad 
innebär nanotekniken för förpackningsindustrin, var står 
bioplasterna, vad krävs för att förpackningen ska fungera 
som säljare, och så vidare? 

På nästa sida ser du bland annat hur innehållet ser ut.
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En liknande sammandragning av vad den svenska 
universitetsvärlden kan bidra med till förpackningsindustrin 
har aldrig tidigare genomförts, det är vi säkra på. Missa 
den inte!  Vi vågar utlova en superintressant och unik 
dag. Eftersom vi vet att intresset är stort även i utlandet 
genomförs hela programmet på engelska.

Packbridge Research Forum arrangeras på Svenska Mässan 
i Göteborg den 29 april. Är ditt företag medlem i Packbridge 
är deltagandet kostnadsfritt. Är ni inte medlemmar kostar 
dagen 1 490 kronor inklusive lunch och kaffe. 

Är ni medlem men inte har möjlighet att vara på plats kan ni 
ta del av dagen via vår live stream på nätet. 

Vi börjar med registrering klockan 09.00. 
Programmet börjar 10.00 och avslutas klockan 17.00

Du anmäler dig till Olof Nyström på Packbridge 
via olof@packbridge.se.

Smart Packaging and the Internet of Thing
Bruce Lyne, KTH

Materials Exposure: using packaging as the 
interface between materials supply and assembly
Christian Finnsgård, Chalmers

DynahMat, Minimizing 
food waste with dynamic shelf life
Malin Göransson, Olle Hydbom, LTH

The (un)sustainable package
Karin Wagner, Chalmers

Lower weight of corrugated – is it possible?
Kaarlo Niskanen, Mittuniversitetet

The Nano-packaging world! Are you ready?
Lars Montelius, Lunds Universitet

Gender, consumtion and packaging
Magdalena Petersson McIntyre, 
CFK Göteborgs Universitet

From Power Points to reality in the paper 
packaging industry – managing strategic 
changes towards increased customer 
orientation and innovation
Malin Olander, LTH

Printed electronics and sensors in packaging
Tim Overkamp, Linköpings Universitet

Unseen is unsold: The role of visual 
attention in consumer decision making
Poja Shams, Karlstad Universitet

Bioplastics in packaging – an overview of 
what´s commercial and in the research pipeline
Ulrica Edlund, KTH

Program!

Det här är Scanpack
Scanpack är den ledande internationella 

förpackningsmässan i norra Europa. Här träffas 

ca. 17 000 branschkollegor för att ta del av de 

senaste innovationerna och lösningarna för 

industrin. Det är den perfekta mötesplatsen för att 

odla relationer,       bygga varumärken och skapa 

affärsmöjligheter! Scanpack 2015 arrangeras den 

20 - 23 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.


