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О Т  Р Е Д А К Ц И Я Т А

За опаковките и бирите
Столетия наред пивоварите се опитват да създадат перфектната 

бирена опаковка, която да удовлетвори „капризите“ на кехлибареното 

питие. Бирата е съхранявана в най-различни съдове — от първите кера-

мични грънци и кратуни, през бъчвите и стъклените бутилки, до съвре-

менните технологии на многослойни PET опаковки и алуминиеви кутии, 

боядисани със специални мастила, които показват дали температура-

та на пивото е в идеалните за консумация стойности.

Добрата във всеки аспект бирена опаковка е залог както за качест-

во на продукта, така и за неговия пазарен успех. Спокойно можем да 

заявим, че днес бирата в опаковка е повече от бира. В момента, в кой-

то като потребители правим избора си сред десетките марки бира 

на щанда, рядко се замисляме, че освен от вкуса на пивото, решението 

ни се влияе и от начина, по който опаковката промотира изделието. 

Подобно на дрехите, които носим, бирената опаковка е отражение на 

начина ни живот — символ на нашия естетически вкус и социален ста-

тус. Факт е, че днес пивоварните компании се опитват постоянно да 

ни убеждават например, че бирата на футболните фенове е различна от 

пивото, предпочитано от привържениците на изискания клубен живот. 

И нерядко успяват...

В новия брой на списание ProPACK ви разкриваме различни аспекти 

от опаковането на тази типично „лятна“ напитка. Ще се запознаете с 

някои от последните постижения в областта на бутилиращите техно-

логии, дизайна и маркетинговата функция на бирената опаковка, както 

и с бъдещото развитие на опаковането в сектора. Ще ви разкажем и 

за едни от първите професионални пивовари в страната – чехите бра-

тя Прошек, чиито начинания от края на 19 век спокойно могат да им 

отредят място сред строителите на съвременна България. Днес тех-

ните професионални „наследници“ твърдят, че пивото им и неговите 

опаковки са на европейско ниво. И с право. Ако се вгледаме в рафтовете 

на магазините, ще видим, че производители на бутилки, кегове и алуми-

ниеви кутийки за бира правят много в тази насока и този факт може 

единствено да ни радва.

Приятно четене,

Георги Георгиев

Уважаеми читатели,

Вече можете да закупите 

сп. ProPACK от книжарници-

те на националната верига 

„Хеликон“.
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Бургас: пл. Тройката № 4
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