PERSBERICHT
Pentawards Conference komt voor het
eerst naar Nederland tijdens Packaging
Innovations Utrecht 2018
UTRECHT – De Pentawards Conference komt na edities in Londen en Madrid, naar Packaging
Innovations 2018 in Jaarbeurs Utrecht. De Pentawards is, met ruim 2.000 inzendingen uit 54
verschillende landen, wereldwijd de meest prestigieuze onderscheiding voor innovatief
verpakkingsdesign. Naast een conferentie is er op Packaging Innovations een expositie met de meest
spraakmakende Pentawards 2017. De Pentawards Conference brengt internationale en
prijswinnende verpakkingsdesignbureaus samen om de uitdagingen en kansen bij het ontwerpen van
wereldmerken te delen en daarmee de Nederlandse merkhouders te inspireren. Voor bezoekers van
Packaging Innovations is deze conferentie en de Pentawards 2017 expositie kosteloos te bezoeken.
Pentawards ‘Award Winning Inspiration’
De Pentawards Conference heeft als titel ‘Award Winning Inspiration’ en is bedoeld voor brand owners,
art directors en packaging directors en biedt een internationaal programma waarbij de kunst van het
verleiden met packaging wordt ontrafeld. Op 12 april nemen de belangrijkste ontwerpers van merken en
designbureaus het woord. De eerste drie sprekers zijn bekend: Mark van Iterson, Director Global
Heineken Design. Heineken won dit jaar de Brand Of The Year Pentaward en schaarde zich daarmee in
een rijtje van eerdere winnaars als Coca-Cola, Veuve Clicquot, Absolute Vodka, Milka en Johnnie Walker.
De andere twee sprekers die aangekondigd worden komen van Taxi Studio uit het Verenigd Koninkrijk,
werkt o.a. voor Carlsberg, Minute Maid, Nestlé en Nestea, en Studio Kluif de grootste Nederlandse
winnaar van 2017 met maar liefst 5 Pentawards. De unieke visies van de sprekers op de laatste trends
zullen de bezoekers van Packaging Innovations inspireren voor hun eigen winnende ontwerpen.
Samenwerking met BNO NEXTpack
Aan de Pentawards Conference werkt ook mee: BNO NEXTpack. BNO NEXTpack is een design platform
binnen de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) van 14 belangrijke Nederlandse
verpakkingsbureaus. Het platform heeft als doel om te inspireren, verdiepen en promoten van
verpakkingsdesign als belangrijkste creatieve motor voor succesvolle merken.
Wat is Packaging Innovations?
Nieuwe materialen of technieken voor verpakkingen, redesign, creativiteit, displays of instore activatie,
het zijn allemaal krachtige tools om de doelstellingen van een merk te realiseren. Het exclusieve event
Packaging Innovations brengt al jaren leveranciers, innovatiepartners en beslissingsnemers over vorm en
functie van verpakkingen samen om ideeën te delen en zaken te doen. Internationale top sprekers,
partners voor verpakkingsinnovaties en inspiratie in een exclusieve setting maken Packaging Innovations
wat het is: het marketing & design event over de toekomst in packaging & display. Dit event is uitsluitend
toegankelijk voor business professionals.
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Packaging Innovations wordt op 10, 11 en 12 april 2018 gelijktijdig gehouden met verpakkingsvakbeurs
Empack in Jaarbeurs Utrecht. Ga voor de laatste informatie naar: www.packaging-innovations.nl
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Informatie over Artexis Easyfairs
In lijn met haar missie ‘Visit the future’ stelt Artexis Easyfairs communities in staat om ‘een
beeld te krijgen van hun toekomst’ op niet te missen evenementen die anticiperen op hun
behoeften en ideale oplossingen voorstellen.
Via Easyfairs organiseert de Groep momenteel meer dan 200 evenementen in 19 landen
(Algerije, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland).
In de Benelux horen hier de volgende evenementen bij: Antica, Antwerp Convention, Art
Brussels, Autonomies, Bakkersvak, Batireno, Bis, Belgian Boat Show, Bois & Habitat, Bouw &
Reno, Builty, CARAT+, Countryside+, Dentex, Dutch Comic Con, Empack, Energie & Habitat,
Eurantica, FACTS, Green Expo, Health & Care, Horeca Expo, Inside Out, Maintenance,
Packaging Innovations, Pumps & Valves, Realty, Saveurs & Métiers, Second Home, Secura,
Spring@Countryside, Soins & Santé, Solids, Transport & Logistics, Welding week, Wonen…
Voor meer informatie, ga naar www.easyfairs.com
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