
D en 22 januari är starten för 2015 års Packbridgeevenemang. 
Vad passar bättre än att ta pulsen på marknaden? Var står vi i 

dag och vart är vi på väg? Frukostmötet denna dag har titeln “State 
of the Market”, med underrubriken “Where do we stand? What 
can we expect? Will 2015 be a Happy New Year?” Tre kunniga och 
intressanta föredragshållare kommer att finnas på plats.
 Kristina de Verdiers kommer från Malmöbaserade Ambalaj ett 
företag som hon startade år 2008 och som är ett konsultföretag 
inom innovation och designprojekt för livsmedelsförpackningar 
och samtidigt ett företag som driver en blogg på temat 
förpackningar. Hon kommer att bjuda på en inspirerande 
trendresa i livsmedelsförpackningsvärlden. Dagens konsumenter 
är utgångspunkten för att tackla förpackningsdesign både två- 
och tredimensionellt liksom känslomässigt.
 Från den välkända designbyrån Amore Brand Identity i 
Stockholm, kommer Daniel Salzer som är strategiker, och ger oss 
både en ut- och inblick i den dramatiska och konstant föränderliga 
världen när det kommer till varumärkesbyggande och förpackningar. 
Han kopplar omvärldshändelser till konsumentens behov och ger 
exempel från butikshyllorna. Vilka är nyckelfaktorerna för att man 
ska kunna möta framtidens krav från konsumenterna?
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Välkommen till Frukost med Packbridge

Vi är på väg in i ett nytt år. 2015 blir ett år där förpackningsindustrin i norra Europa har en absolut 
höjdpunkt i Scanpack som arrangeras i oktober i Göteborg. Mycket kraft och resurser kommer att 

styras dit. Men det finns många andra höjdpunkter att se fram emot, Packbridge frukostmöten 
och workshops till exempel, och inte minst Packbridge Research Forum den 7 maj.

 På plats finns också vår alldeles egen Felix Helander som 
kanske mer än övriga föredragshållare kommer att representera 
”State of the Market”. Precis före jul släpptes Packbridge 
årliga rapport om läget för svensk förpackningsindustri, och de 
viktigaste slutsatserna i denna kommer att belysas. 

Den här gången kommer vi att vara tillbaka i Region Skånes 
representationsvåning högst upp på Dockplatsen 26 i Malmö, 
med Invest in Skåne som värdar. Vi öppnar dörrarna klockan 
07.00. Programmet börjar klocka 07.30 och är klara klockan 
9.00. I vanlig ordning serverar vi självfallet en lätt frukost, 
sponsrad av Invest in Skåne. 

Kan du inte vara på plats kan du som är medlem som vanligt 
följa hela morgonen på Packbridge TV (som du hittar på 
www.packbridge.se). 
 Åkroken Packbridge i Sundsvall visar frukostmötet på storbilds-
skärm på Metropol, hus B, våning 3, hos Åkroken Incubator.

I vanlig ordning anmäler du dig till Olof Nyström via 
olof@packbridge.se
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