Har Du synpunkter på någon butiksförpackning?
Fyll i förpackningsprovaren så noggrant som möjligt och skicka den via fax eller per post.

Använd gärna förpackningsprovaren som hjälpmedel för att identifiera problem och/eller
Faxnummer: 08-751 38 89 Adress: Packforsk, Box 9, 164 93 Kista
förbättringsmöjligheter
för butiksförpackningar.
kan exempelvis
Kontaktperson: Pär Weström,
telefon: 08-752 57Förpackningsprovaren
70
användas som ett komplement till Checklista för detalj- och partihandel. Brister och förMärk kuvertet med
förpackningsprovaren.
bättringsförslag
diskuteras
lokalt på arbetsplatsen och/eller centralt i företaget beroende på
verksamheten. Förbättringsförslag kan även diskuteras med förpackningstillverkaren eller
leverantören.
Allmän information om den butiksförpackning Du vill lämna synpunkter på
Skriv in information för den aktuella förpackningen
Ange varumärke och produkt (t ex Kungsörnen Snabbmakaroner)

Ange konsumentförpackningens EAN-nummer*

Ange hur många konsumentförpackningar som ryms i butiksförpackningen*

Ange vikt, volym eller antal portioner per konsumentförpackning*

* Där konsumentförpackning ﬁnns. Gäller exempelvis inte frukt och grönt.

Markera med kryss vilken varugrupp förpackningen hör till

❑
❑
❑
❑
❑

Kolonial
Kött/chark
Färsk ﬁsk
Mejerivaror
Djupfryst

❑
❑
❑
❑
❑

Bröd
Öl och läsk
Frukt, grönt och blommor
Kemtekniska produkter, papper
Tobak, tidningar

Markera med kryss vilken typ av butiksförpackning du kommenterar

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Tråg/bricka av wellpapp + plastﬁlm
Tråg/bricka av wellpapp + band
Tråg/bricka av wellpapp utan plastﬁlm
Sluten låda av wellpapp
Öppen låda (back) av wellpapp utan lock
Wellpappcontainer (t ex för potatis)
Annan förpackning av wellpapp
Säckar

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Plastback
Pappersomslag (t ex mjöl och socker)
Enbart plastﬁlm
Halv- eller kvartspall för exponering i butik
Trälåda
EPS-tråg (t ex Frigolit™)
Annan typ av förpackning:

Markera med kryss om och i så fall vilken sorts öppningshjälpmedel som ﬁnns

❑
❑
❑
❑

Rivremsa
Perforering
Rivremsa och perforering
Låsﬂik

❑
❑
❑

Lock som lyfts av
Öppningshjälpmedel ﬁnns inte
Annan typ:

Markera med ett eller ﬂera kryss det/de av följande problem du tycker stämmer
Transport/omlastning

Upplockning i hylla/exponering

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

Butiksförpackningen är för tung
Butiksförpackningen är svår att greppa
Butiksförpackningen går lätt sönder
Butiksförpackningen är instabil innan den öppnats
Butiksförpackningen är skadad vid ankomst
Konsumentförpackning(ar) är skadad(e) vid ankomst

Öppning av butiksförpackning

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Det tar för lång tid att öppna butiksförpackningen
Det är svårt att förstå hur butiksförpackningen ska
öppnas på ett smidigt sätt
Öppningsinstruktion ﬁnns, men är svår att förstå
Öppningsinstruktion ﬁnns inte, men skulle behövas
Öppningshjälpmedel ﬁnns (t ex rivtejp, perforering),
men fungerar dåligt eller inte alls
Det är ansträngande för händer och ﬁngrar att öppna
butiksförpackningen

❑

Butiksförpackningen blir svår att hantera då den
öppnats (t ex svår att greppa, instabil)
Butiksförpackningen kan inte användas för
exponering (pga dekor, utformning, storlek etc)

Hantering av tömd butiksförpackning

❑
❑
❑
❑
❑

Svårt att veta hur olika delar av butiksförpackningen
källsorteras
Butiksförpackningen är skrymmande även
tömd/planad
Tar lång tid att plana butiksförpackningen
Svårt (tungt för händer och ﬁngrar) att plana
butiksförpackningen
Krävs för många handgrepp att plana
butiksförpackningen

Övrigt

❑

Förpackningen är vass och ger skärskador

Här kan du lämna både positiva och negativa kommentarer, förbättringsförslag m m
Plats för kommentarer, förbättringsförslag m.m.

Fyll i dina uppgifter om du ska lämna blanketten vidare i din organisation
Ditt namn
Ditt namn

Dagens datum
Dagens datum

Butikens namn
Butikens namn
Butikens adress
Butikens adress
Butikens telefonnummer
Butikens telefonnummer
E-postadress

Butikens faxnummer
Butikens faxnummer

