
О Т  Р Е Д А К Ц И Я Т А

Здравейте,

Казват, че колкото повече едно нещо се променя, толкова повече то ос-

тава същото. Тази мисъл, струва ми се, важи с особена сила за опакова-

нето. Промените в опаковъчната индустрия се случват ежедневно — по 

рафтовете на магазините виждаме опаковки, направени с помощта на 

все по-модерни технологии и с неочаквано оригинален дизайн, отговаря-

щи и на най-съвременните изисквания. Старите като капитализма зако-

ни на предприемачеството и пазарната икономика, напр. желанието за 

по-добро позициониране и налагане на собствения продукт пред този 

на конкурентите, продължават да бъдат сред основните двигатели на 

промените в индустрията. На фона на днешната световна финансова 

и икономическа криза опаковката продължава да бъде едно от най-сил-

ните оръжия в ръцете на бизнеса, борещ се със спад в обемите на про-

дажбите (включително на бързооборотните стоки) и ожесточаваща се 

конкуренция. И през тази година списание ProPACK ще отразява за вас, 

уважаеми читатели, промените, иновациите и добрите примери в опа-

ковъчната индустрия. Тук е мястото и времето да благодарим за това 

на досегашния отговорен редактор на списанието Станислава Първа-

нова, която през изминалата 2008 година, със своя талант, воля и упори-

тост успя да наложи високите професионални стандарти в списването 

и подготовката на единственото по рода си специализирано печат-

но издание — ProPACK. Разбира се, отдаваме дължимото и на „идейния 

баща“ на списанието — инж. Емил Андронов, който със своя професиона-

лен опит и познания в областта на опаковането ни помага да „държим 

високо летвата“.

Като отговорен редактор на сп. ProPACK от началото на 2009 годи-

на, бих искал то да бъде издание, кое то отразява интересните и важни-

те за вас промени, случващи се в динамичния опаковъчен бранш. Зато-

ва, ще се радвам, ако и в бъдеще споделяте с редакцията нуждите си 

от навременна и точна информация по вълнуващи ви въпроси. Ще бъда 

„отворен“ за всяко ваше мнение, коментар или градивна критика, които 

биха спомогнали списанието да стане по-добро. Защото желанието ни 

е да правим списание, което да не събира прах по етажерките на ваши-

те офиси, а да се чете и ползва от вас и всички ваши служители като 

увлекателно написана справочна литература. В подкрепа на това е и 

фактът, че от началото на годината можете да намерите списанието 

и във веригата на книжарници „Хеликон“ в София, Пловдив, Варна, Бургас 

и Стара Загора. Вярвам, че в интересните времена на промени, в които 

живеем, сп. ProPACK ще става все по-необходимо и полезно четиво за 

вас, професионалистите.

Нека си пожелаем успешна 2009 година, заедно!

Георги Георгиев

Вече можете да закупите 

сп. ProPACK от книжарни-

ците на националната ве-

рига „Хеликон“.

София:
бул. Патриарх Евтимий 68 •
бул. Цар Освободител 4  •
(фоайето на Гранд хотел 

България)

бул. Ал. Стамболийски 17 •

Пловдив:
ул. Райко Даскалов 13

Варна:
Tърговски център „Cen- •
tral Plaza“, ул. Никола Ва-

пцаров 25б

Пикадили Запад (до Прак- •
тикер), бул. Вл. Варнен-

чик 268

Бургас: пл. Тройката 4

Стара Загора:
ул. Цар Симеон Велики 102
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