MASTERCLASS

‘EFFICIËNT VERPAKKINGEN
ONTWERPEN’

door STUDENTEN HAS HOGESCHOOL
Deze masterclass biedt jou een compleet overzicht van het
ontwerpproces, stelt je in staat efficiënter te communiceren met
verpakkingsdesigners en leert je waar je op moet letten voor het
schrijven van een goede briefing.
Het introduceren van een nieuwe verpakking is een kostbaar
en langdurig traject. De kansen zijn groot, maar de risico’s ook.
Als product manager, product developer of marketing manager
profiteer je daarom enorm van kennis over het ontwerpproces
en een efficiënte samenwerking met je designer. Met dit
doel bereiden vier 4e-jaars HAS studenten Food & Packaging
gedurende acht weken een masterclass voor onder begeleiding
van een docent.

PROGRAMMA

LEREN & ERVAREN

Registratie en welkom

■■
■■
■■
■■

13.30 - 15.00

■■
■■

13.00 - 13.30

LEREN & ERVAREN

■■

Het opstellen van een duidelijke briefing
Leren lezen van een debriefing
Leer wat de rol van een ontwerper is in het verpakkingsproces
Kennis opdoen over het ontwerpproces en de belangrijke
beslismomenten
Uitleg over de verpakkingsketen
Verpakkingsadvies op het gebied van grafische, structurele,
logistieke en technische aspecten
Leer over de gebruiksmogelijkheden van verschillende
materialen
Ontdek de laatste trends en ontwikkelingen
Tips en adviezen van studenten met verschillende expertises

15.00 - 15.30

Pauze

■■
■■

15.30 - 17.00

LEREN & DOEN

LEREN & DOEN

LEREN - ERVAREN - DOEN
met een selecte groep van 5 deelnemers!
MELD JE NU AAN!
info@epggallery.nl

■■
■■

Werken aan een eigen briefing voor een zelf
meegebrachte case
EXTRA: de studenten selecteren één deelnemerscase en
werken deze gedurende 8 weken verder uit.

Het HAS-team

V.l.n.r. Ivar Ooms, Vera Joosten, Anouk Liebregts,
Amy Luijten, Lotte Hellebrekers

Docent en studenten Food Packaging
HAS Hogeschool

Praktische info
Voor wie
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2017
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Voor deelname of meer informatie kun je mailen naar info@epgallery.nl.
Let op: Er zijn vijf deelnemersplekken dus meld je tijdig aan voor deelname.

De studenten die de masterclass geven studeren
Food Innovation aan de HAS Hogeschool. In het
tweede leerjaar hebben de studenten gekozen voor de
specialisatie Packaging & Design. Bij deze specialisatie
leren ze over de grafische, structurele en technische
aspecten van verpakkingen.
Afgelopen leerjaar zijn de studenten op stage geweest
bij gerenommeerde voedingsmiddelenproducenten en
ontwerpbureau’s waar zij meer geleerd hebben over
het vakgebied. Door theoretische kennis en praktijk
te bundelen kunnen ze u alles vertellen over het
packaging en design proces. Graag delen zij hun kennis
met u door middel van de masterclass.
www.hashogeschool.nl

European Packaging Gallery is het bedrijvencluster
gericht op innovatieve voedselverpakkingen.
Stichting European Packaging Gallery, Food Valley
NL en DéDutch werken samen om kennis en kunde
over alles wat met packaging en food processing te
maken heeft, sneller beschikbaar te maken.
Het gezamenlijke doel is de vernieuwing en internationalisering van voedselverpakkingen voor de
levensmiddelenindustrie stimuleren en realiseren.
epgallery.nl
info@epgallery.nl

