Press release, Malmö den 16 oktober 2015

Packbridge nätverk resulterar i två konkreta samarbeten
Packbridge har som målsättning att skapa en neutral mötesplats som naturligt kopplar samman
industri med akademi, det vill säga forskning med kommersiell tillämpning. På kort tid har Packbridge
fungerat som brobyggare och är upphov till två nya innovativa samarbeten, Flextrus och PopPack
samt Gasporox och Mobergs Produktkontroll.
PopPack är ett innovationsföretag med basen i Kalifornien, USA, som utvecklat en öppningsteknik för
främst flexibla förpackningar. Genom att trycka på en bubbla som brister kan man enkelt kan öppna
förpackningen. Det säger POP rent ljudmässigt. Tekniken är intressant vilket inte minst bevisas av att
företaget i dagarna vunnit ”Packaging Innovation Award for Creative Technology”. Ett pris som delas
ut i Japan av Japan Packaging Manufacturers Association.
PopPack har haft nära kontakt med Packbridge det senaste året och bland annat varit med som
utställare på Packbridge Research Forum. Dessutom vann de pris för mest innovativa lösning i vår
öppna innovationstävling tidigare i år. Detta har inneburit att många värdefulla kontakter knutits, och
den mest värdefulla visade sig bli den med Flextrus. Flextrus har undertecknat ett licensavtal för hela
Europa vilket innebär ett genombrott för PopPack och en mycket spännande nyhet för Flextrus.
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En av anledningarna till att vi kom i kontakt med PopPack är nätverkandet inom
Packbridge. Packbridge är en styrka för vår industri, de skapar mötesplatser och tar fram
information som vi kan använda i vår utveckling, och dessutom sker mycket av detta på
ett internationellt plan”, kommenterar Ronny Gimbe, affärsutvecklingschef på Flextrus
Nya modeller för att framgångsrikt möjliggöra innovation bygger på samarbete och delat
värde. PopPack bygger på denna modell - genom att göra våra innovativa teknologier för
lättöppnade förpackningar allmänt tillgängliga för varumärkesägare och
förpackningsindustrin. Packbridge har varit en exceptionell och värdefull partner för att
hjälpa vårt företag att skapa meningsfulla, snabba och produktiva möten med industrin,
säger William S. Perell VD för PopPack LLC.
Vi är glada över att tillkännage vårt första samarbetsavtal i Europa med Flextrus AB, ett
ledande företag inom flexibla barriär förpackningar och att vara en medlem i Packbridge,

Det andra samarbetet, mellan Gasporox och Mobergs Produktkontroll, bägge medlemmar i
Packbridge, är också baserad på innovation och ny teknik. Gasporox har utvecklat en unik metod som
gör det möjligt att till 100 procent kontrollera gasblandningen i förseglade livsmedelsförpackningar
och har inlett ett återförsäljar- och samarbetsavtal med Mobergs Produktkontroll.
En process där såväl produkter som förpackningar lämnas intakta. Gasblandningen finns för att
förlänga hållbarheten på ett livsmedel och det är viktigt att ha en kontinuerlig kontroll över att den
ligger på rätt nivå. Fram till nu har dessa stickprovskontroller lett till flera kassaktioner. Nyutvecklade
GPX Inspection System, där Gasporox teknik är nyckeln, kontrollerar helautomatiskt varje förpackning
i produktionslinjen och indikerar när gasblandningen inte motsvarar förinställda toleransvärden.
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Vi är oerhört glada över att kunna peka på två så konkreta resultat av Packbridge arbete,
säger Johan Mårtensson, vd för Packbridge. Det visar på hur viktiga kluster är i
innovationssystem både nationellt och internationellt.
Vår miljö får olika kompetenser att börja träffas, fortsätta träffas och börja arbeta
tillsammans. Vårt värde definieras genom våra medlemmars framgång och dessa nya
samarbeten bevisar nyttan med att fortsätta leverera intressanta mötesplatser.

Fakta om Packbridge
Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010. Vi är
ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder,
leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som
naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och
– kanske viktigast – människor med människor. Över 230 företag, nordiska och
internationella, är medlemmar. HK finns i Malmö.
Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk
konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och
korsbefruktande aktiviteter. Frukost med Packbridge och Packbridge efter 3 är månatligen
återkommande aktiviteter som alltid samlar många deltagare.
Årligen arrangeras Top Packaging Summit by Packbridge, Europas största
förpackningskonferens som samlar runt 300 personer från hela världen.
Sedan 2013 har Packbridge också en bas i Sundsvall i och med att det lokala
förpackningsklustret Packaging Mid Sweden blev en del av oss och nu är Packbridge North.
Sundsvall. Genom att de blivit en del av Packbridge får nätverket en helt ny dimension med en
intressant närhet till skogen som är en dominerande råvarukälla i förpackningsindustrin.
Eventuella frågor besvaras av vd, Johan Mårtensson, på telefon +46 766-45 65 35 eller mail:
johan@packbridge.se

