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Microsoft vs. App
ple

H

et project van Antrepo laat zien dat er veel op een
verpakking staat dat er niet op hoeft te staan. Iedereen
weet immers om welk product het gaat. Het is overdreven, maar haakt wel in op een trend: rustige verpakkingen.
Ook mede-eigenaar van designbureau BooM packaging, Geert
Cantrijn, merkt dat deze ontwikkeling steeds meer invloed heeft
op de ontwerpen. ‘De verpakking wordt steeds belangrijker. De
consument wil getriggerd worden, is altijd op zoek naar iets
nieuws. We zijn tegenwoordig veel sneller klaar met iets, of dat
nou de VARA-gids is of werk, de merkentrouw is veel lager dan
vroeger.

verpakking moet niet dichtslibben
We spelen hier als bureau op in door op zoek te gaan naar de
essentie van een merk, de basis. HEMA bijvoorbeeld blinkt uit in
eenvoud en dat apprecieert de koper. In Amerika proppen ze alles vol, maar dat werkt niet. We dwingen klanten om niet alles te
vertellen op de voorkant door het 5-1-hand-principe toe te passen: de verpakkingen moeten vanaf vijf meter afstand een blok
vormen zodat het de consument triggert. Op één meter moeten
het merk, het product en de verkoopargumenten zichtbaar zijn.
In de hand kunnen de overige boodschappen gecommuniceerd
worden. Zo voorkomen we dat de voorkant dichtslibt. Er zijn
talloze verpakkingen op de markt waar alle informatie op de
voorzijde is gepropt met als gevolg dat de consument uiteindelijk
niks meer ziet.’

DE KUNST VAN HET WEGLATEN

witruimte en typografie

G-Star. Merken die zo’n grote naamsbekendheid hebben dat een logo genoeg is. Met die

En de koper is er zelf ook klaar mee volgens Cantrijn: ‘Het
volplempen van etiketten is echt voorbij. Mensen zijn zo vaak
beduveld door mooie teksten van multinationals dat ze er niet
meer intrappen. Eenvoud weerspiegelt eerlijkheid en transparantie. Het gaat om de details. Het moet clean zijn, er wordt steeds
meer aandacht besteed aan witruimte en typografie.
De handwriting fonds zijn bijvoorbeeld heel populair. Grote merken willen een authentiek gevoel creëren, het “boerengevoel”.
Consumenten kiezen steeds vaker voor kleine producenten en
grote merken proberen dat eerlijke gevoel op te wekken door
handgeschreven etiketten.’ En niet alleen de teksten zijn rustiger, ook de kleuren. Cantrijn: ‘Je ziet nu veel grijs en wit, maar
het kan best zijn dat er over een paar jaar weer bonte kleuren
worden gebruikt.’

gedachte is Antrepo aan de slag gegaan met verpakkingen en ‘unnecessary items on the global

subtrend

brands. Terug naar de essentie: een verpakking met alleen een naam: less is more.

Ook Rik Keessen van Mountain Design ziet dat verpakkingen
rustiger worden, maar nuanceert wel: ‘Mensen willen transparantie en eerlijkheid. Maar je kunt niet zeggen dat ‘less is more’

less is more
Het Turkse ontwerpbureau Antrepo staat bekend om zijn minimalistische designs en vooruitstrevende ideeën voor stoere merken. Merken die durven, zoals Philips, Nike en
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Apple staat natuurli
jk vooraan als
het gaat om het effe
ctief weglaten
van items op de verp
akking.
Microsoft daarente
gen probeert
zoveel mogelijk te
communiceren via
zijn verpakkingen.
En niet iedereen
is daar een voorstan
der van. Zoek
op Youtube op ‘Mic
rosoft re-designs
the iPod package’
en geniet.

echt een trend is. Je hebt bijvoorbeeld een subtrend die wel
informerend is en het is helemaal afhankelijk van de andere
advertising van het merk. Welke mogelijkheden hebben ze nog
meer om te communiceren? Zonder budget móeten ze wel zo
veel mogelijk boodschappen op de verpakking zetten. Zonnatura
is zo’n voorbeeld. Het gaat om welke rol de verpakking heeft in
de marketingmix en productstrategie.’ Marcel Moerbeek, eigenaar van Shoot Communications, beaamt deze visie, maar voegt
er aan toe dat grote merken zich laten leiden door wat er in de

de consument wil
getriggerd worden
verpakkingswereld gebeurt in plaats van andersom. ‘Alle zuivel
zit in kartonnen verpakkingen en iedereen moet zijn product
ineens verpakken in zo’n stazak (Unox soep, Bertolli, red.). Er is
niet heel veel vernieuwing.
Waar ik me helemaal aan erger is de “tafelporno”. Plaatjes van
gerechten op verpakkingen die totaal niet overeenkomen met de
werkelijkheid.
Sommige merken durven zich wel te onderscheiden door te
communiceren door middel van eenvoud, maar ook hier heb je
te maken met meerdere factoren. Ligt het product bijvoorbeeld
alleen in Marqt of ook in de Albert Heijn?’

less is more
Authenticiteit en het gevoel dat een merk creëert, worden
steeds belangrijker. Meegaand met de trend van eerlijke, locale
producten, worden verpakkingen soberder. Witte en grijze kleuren, handwriting fonds, beelden van landschappen en gezinnen,
koeien en simpele logo’s. De verpakkingen van huismerken zijn
sinds de financiële crisis bijvoorbeeld steeds simpeler geworden
om te laten zien dat er niet onnodig veel geld is uitgegeven aan
het uiterlijk.

>

4-2011

verpakkenmagazine

17

designminimalistisch

Less is more op he
t web

Blog: lovelypackag
e.com
Greenland www.gree
nland.nl/less_is_mor
e
Antrepo www.a2591.co
m/2011/03/more-minim
alis
effect-in-maximalist
stt.html
BooM packaging www.
boompackaging.com
Mountain Design www.
mountain.nl
Shoot Communicatio
ns www.shootcommuni
cations.nl
Starbucks www.star
bucks.com
Campina Vla www.camp
ina.nl/producten/vla
Danio www.danio.nl

n
n willen ee
Grote merke
ren.
gevoel creë
authentiek
Het Nederlandse bedrijf in persoonlijke verzorgingsproducten Greenland, introduceerde
zelfs de less=more-lijn waarbij niet alleen de inhoud van de producten puur en biologisch is, zonder allerlei toevoegingen, maar ook de verpakking rustig oogt. En in 2011
is het logo van Starbucks tot aan de basis gestript, alleen de zeemeermin is overgebleven.
De trend is goed te zien op de blog lovelypackage.com, waar het vol staat met innovatieve, strakke, authentieke en rustige verpakkingen.
Ook Friesland Campina ging in april overstag met Campina vla. Mountain Design was
verantwoordelijk voor de restyling, met als resultaat een nog ‘frisser, Nederlands
gezicht’, volgens Ilse Heemskerk van Friesland Campina. ‘Op de verpakkingen zijn
nu verschillende typisch Nederlandse tafereeltjes te zien, van twee mensen op een
tandem tot kamperen bij de boer, en staan er leuke verhaaltjes op de zijkant van het
pak. Daarnaast wordt op de verpakking nu duidelijk aangegeven dat de vla is gemaakt
van Nederlandse melk. Het is een afsluiter van de maaltijd en met onze nieuwe verpakkingen willen we inspelen op dit gezellige moment aan tafel. Het wordt goed ontvangen,
de verkoop stijgt.’

consument wil authenticiteit
We blijven even bij de zuivel met het merk Danio, dat ook een restyling heeft ondergaan. Brand manager Judith van der Star: ‘De consument is op zoek naar authenticiteit
en wil zien wat het product te bieden heeft. Het is belangrijk dat zichtbaar is wat erin
zit, teveel artificiële elementen worden niet meer geaccepteerd. Om deze redenen hebben Thierry Janssen en Peter Timmermans van ontwerpbureau Aestron, fotografie op
de verpakking gebruikt in plaats van grafische elementen, bijvoorbeeld voor het fruit.
Voorheen werden we vaak een beetje stijf en onpersoonlijk bevonden, maar nu komt
onze boodschap ‘Free to Enjoy’ goed aan bij onze doelgroep: de sympathieke levensgenieter. Het logo is aangepast (het heeft nu vloeiendere lijnen) en de wereld van Danio
is te zien op de verpakking, verbeeld als een stadspark. Op de achtergrond zie je de
stad, op de voorgrond het groen en de ontspanning.’

<

*We vroegen verschillende merken om een reactie op de bewerking van Antrepo.
Helaas wilde niemand meewerken.
info: www.lovelypackage.com
tekst: Katja Brokke
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