
Anmäl din förpackningslösning till ScanStar 
Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen 

som kombinerar kreativitet, teknik och material

ScanStar är en gemensam nordisk förpackningstävling, som sedan 1969 arrangerats årligen av 
SPA, Scandinavian Packaging Association. Sedan 1991 har mer än 900 bidrag bedömts av juryn, 
varav mer än 200 har belönats med en ScanStar.
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Vem kan anmäla sig?
Tävlingen är öppen för alla förpackningar som formgiv-
its, konstruerats eller tillverkats i ett av de nordiska 
länderna. Även förpackningar beställda för ett nordiskt 
företags räkning får delta i tävlingen. Den anmälda 
förpackningen ska ha marknadsförts före anmälnings-
datum och får inte tidigare ha varit anmäld til ScanStar-
tävlingen.

Anmälan kan göras av formgivaren, konstruktören, 
tillverkaren eller användaren med övriga parters sam-
tycke. 

Alla deltagare har möjlighet att anmäla ett obegränsat 
antal olika förpackningar som uppfyller tävlingsregler-
na.

Vad innebär en ScanStar?
De företag som tilldelas en ScanStar får, utöver diplom-
et, rätt att använda ScanStar-symbolen i sin marknads-
föring av den prisbelönta förpackningen. 

Namnen på vinnarna publiceras internationellt kort 
efter tillkännagivelse av juryns beslut.

Förpackningar som mottagit en ScanStar, har rätt att 
delta i den globala tävlingen Worldstar.

Bedömningskriterier
En förpackning kan anmälas till en av följande katego-
rier:
 • Användarförpackning 
 • Transport-/distributionsförpackning
 • Annan slags förpackning

Vidare anges ur vilken aspekt förpackningen främst ska 
bedömas: 
 • Ny idé/nytt användningssätt
 • Användarvänlighet
 • Skyddsförmåga
 • Design
 • Pris/kostnadsbesparing
 • Miljö

Juryn gör sin bedömning baserat på hela förpackn-
ingslösningen med hänsyn till de framhävda aspek-
terna.

Juryn består av:
 • Antro Salia, Pakkaus, Finland 
 • Ole Kristian Vestbekken, Mills DA, Norge
 • Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark
 • Jaana Keskitalo, Stora Enso, Finland
 • Allan Dickner, IKEA, Sverige
 • Kari Bunes, Den Norske Emballasjeforening,   
  Norge, observatør 
 • Bo Wallteg, Nord Emballage,  
  Pressrepresentant, Sverige
 • Anders Engström, Intressentföreningen Packforsk,  
  Innventia AB, Sverige, information vedr. ScanStar

Vid behov kan juryn inkalla extern expertis. Juryns 
bedömning är slutgilig och kan inte överklagas.
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Praktisk information
Anmälan
Anmälning til ScanStar indsändes före 7 september 
2015 till:
Intressentföreningen Packforsk, Innventia AB
Box 5604
SE-114 86 Stockholm
Att: Ann Sandbrink

Varje deltagande förpackning ska sändas in i tre (3) 
exemplar, varav en ska vara fylld (om möjligt) och två 
skall vara tomma förpackningar utan innehåll.

Varje deltagande förpackning ska beskrivas i detalj. 
Beskrivningen kan åtföljas av bilder, broschyrer, 
CD-rom, videoinspelning etc., som beskriver förpack-
ningen och dess användning.

Varje deltagande förpackning ska vara tullbehandlad 
och får inte medföra några ekonomiska kostnader för 
mottagaren. 

Deltagande förpackningar ska vara Intressentförenin-
gen Packforsk, Innventia AB tillhanda senast den 9 
september 2015 . Märkes ScanStar.

Mottagaradress:  
Drottning Kristnas väg 61
SE-114 86 Stockholm

Förpackningar som inkommer efter den 9 september 
2015 får inte delta i ScanStar 2015.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är SEK 9.900,- per deltagande 
förpackning och måste vara betald till Packfors, In-
nventia AB senast den 7 september 2015. Bankgiro 
613-5925.
Deltagare från Sverige betalar 25% moms. Deltagare 
från Norge betalar SEK 9.900. Deltagare från Danmark 
och Finland betalar SEK 9.900, men måste även ange 
VAT-nummer.

Ytterligare information
Ytterligare information kan fås från respektive lands 
förpackningsinstitut:

Finska Förpackningsföreningen (Finland)
Tel. +358 9 6840 340, fax +358 9 6840 3410
antro.saila@pakkaus.com

Den Norske Emballasjeförening DNE (Norge)
Tel. +47 22 121 760, fax +47 22 121 761
kari@dne.no

Intressentföreningen Packforsk
Innventia AB (Sverige)
Tel. +46 8 676 7000
anders.engstrom@innventia.com

Islands Håndverks- og Industriförbund (ISL)
Tel. +354 5 515 500, fax +354 5 515 532
david@si.is

Teknologisk Institut, Emballage og Transport  
(Danmark)
Tel. +45 72 20 31 50, fax +45 72 20 31 85
bbi@teknologisk.dk

Prisutdelning 

Prisutdelningen äger rum under Scanpack-Mässan den 
20 oktober 2015 i Göteborg.
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Vi anmäler oss härmed till ScanStar 2015 med följande förpackningar:

Produktnamn/typ av förpackning:
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tillverkare/producent: ....................................................................................................................
Formgivare: ...................................................................................................................................
Konstruktör:...................................................................................................................................

Förpackningsanvändare: .................................................................................................................

Användningsområde: ....................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................

Material i förpackningen: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Ersätter denna förpackning en tidigare – i så fall vilken?  .........................................................................

....................................................................................................................................................

Tidpunkt för marknadsföring: ............................................................................................................

Förpackningen anmäls i en av följande kategorier:
 
        Användarförpackning
 Transport-/distributionsförpackning
 Annan slags förpackning
  
Kryssa i vilken aspekt förpackningen främst ska bedömas efter:

  Ny idé/ny användning    Design
 Skyddsförmåga    Miljö
 Pris/kostnadsbesparing   Användarvänlighet

Om anmäld förpackning vinner en ScanStar vill vi att den automatisk anmäls till Worldstar-tävlingen. Detta 
innebär en avgift på 650 Euro för första bidraget och därefter 500 Euro per bidrag från samma företag vilket 
faktureras direkt från WPO – World Packaging Organisation.  

Ja ____  Nej ____
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Anmälan insänd av
Företag: ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Adress: ............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Kontaktperson: ..................................................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................................................

E-post (e-mail): ..................................................................................................................................

Datum och underskrift: ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Övrig information: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Alla inkomna anmälningar bekräftas per e-post (e-mail).

Anmälan ska vara insänd senast den 7 september 2015 till:

Intressentföreningen Packforsk, Innventia AB
Att: Ann Sandbrink
Box 5604
SE-114 86 Stockholm
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§1  ScanStar arrangeras av Intressentföreningen Packforsk, Innventia AB i samarbete med SPA – Scandinavian Packaging 
  Association. SPA är ett samarbetsorgan för de fem nordiska ländernas centralorganisationer inom förpackningsbranchen. 
  De fem organisationer är: Finska Förpackningsföreningen, Helsingfors, Intressentföreningen Packforsk, Stockholm, Den 
  Norske Emballasjeforening, Oslo, Islands Håndværks- og Industriforbund, Reykjavik og Teknologisk Institut, Emballage og 
  Transport, København

§2  Anmälan kan göras av formgivaren, konstruktören, tillverkaren eller användaren med övriga parters samtycke.

§3  Till tävlingen kan anmälas alla i Danmark, Island, Finland, Norge eller Sverige formgivna eller tillverkade förpackningar, 
  som har marknadsförts före anmälningen till tävlingen och soim ej tiddigare har deltagit i Scanstar-tävlingen. 
  Även förpackningar som är beställda för ett nordiskt företags räkning får delta i tävlingen. 

§4  Förpackningarna bedöms av en jury, utseed av SPA, bestående av en ordförande och fem medlemmar. 
         En av fem medlemmar representerar den nordiska fackpressen. Juryn har också rätt att använda utomstående
         expertis. Juryn bedömer förpackningarna i enlighet med bedömningsgrunder bekräftada av SPA.
         Juryns beslut är slutigt och kan inte överklagas. 

§5   Varje deltagare har möjlighet att anmäla ett obegränsat antal förpackningar, som uppfyller ovanstående 
         tävlingsregler. Varje deltagende förpackning skall insändas i ett fyllt (om möjligt) samt två ofyllda exemplar.
         För leverans av förpackingar med färsk eller djupfryst vara, respektive skrymmande förpackningar, var god
         kontakta er nationella förpackningsorganisation om lämplig leveranssätt.

§6  En anmälan med beskrivning för verje deltagende förpackning insändes före den 7 september 2015.
         Förpackningsproverna för ScanStar 2015 ska vara Intresseföreningen Packforsk, Innventia AB, 
   Att: Ann Sandbrink, Box 5604, SE-114 86 Stockholm tillhandan senast sen 9 september 2015 och märkas ScanStar. 

     Förpackningar som mottagits efter detta datum deltar inte i ScanStar 2015.

§7  Anmälningsavgiften är SEK 9.900,- per deltagande förpackning. 

§8  Prisbelönta förpackningar tilldelas ett diplom vid prisutdelningen under Scanpack-mässan den  20  oktober 2015. 

   Pristagaren har rätt att applicera Scanstarsymbolen på den prisbelönta förpackningen och får använda symbolen i samband 
  med reklam för förpackningen.

§9  ScanStar-priset är den enda möjligheten för de nordiska länderna att kunna delta i den internationella
        förpackningstävlingen Worldstar. På anmodan av tävlingsdeltagaren kan ett vinnande bidrag automatiskt
        överföras till Worldstar-tävlingen. 

§10 Juryn gör sin bedömning baseret på hela förpackningslösningen med hänsyn till de framhävda aspekterna; förpack-
 ningarnas grafiska uttformning, hanteringsvänlighet och funktion i hela distributionskedjan från producent till användare,  
 transport och handteringspåverkan samt materialsparande konstruktion.

 Ytterligare information kan fås från respektive lands förpackningsinstitut/organisation.
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