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Title: Improving Competences and skills through Food sector InNovations 

  

  

PPoommuurrjjee  TTeecchhnnoollooggyy  PPaarrkk  kkiinnddllyy  iinnvviitteess  yyoouu  ttoo    

  

  
FFoooodd,,  ppaacckkaaggiinngg,,  sseennssoorryy  aannaallyyssiiss  aanndd  ggoooodd  ddeessiiggnn  eevveenntt  

  

GGOOOODD  DDEESSIIGGNN,,  RREELLIIAABBLLEE  SSCCIIEENNCCEE::  

YYoouurr  nneexxtt  ppaacckkaaggiinngg  ccaann  bbee  ((nneeaarrllyy))  ppeerrffeecctt!!  

  
HHaannddss--oonn  eexxppeerriieennccee  wwoorrkksshhoopp  

  

  

TThhuurrssddaayy,,  DDeecceemmbbeerr  66
tthh

,,  22001188  

  

  99::0000--  99::3300  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  aatttteennddeeeess  

  

SSeessssiioonn  11::SSIIOO  

  

  

99::3300--99::4400  MMaarrkkoo  MMooččnniikk,,  ddiirreeccttoorr  PPoommuurrjjee  TTeecchhnnoollooggyy  PPaarrkk  

WWeellccoommee  ssppeeeecchh  

  
99::4400--1111::0000  GGiioorrggiioo  GGaaiinnoo  &&  LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ((iinn  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee))  

                        DDeessiiggnn,,  GGoooodd  ddeessiiggnn  aanndd  GGoooodd  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  

                        EExxeemmppllaarryy  ddeessiiggnnss  ppoolliitteellyy  pprreesseenntteedd  wwiitthh  aa  ssiiddee  ddiisshh  ooff  ssttrroonngg  ooppiinniioonnss  

  

1111::0000--1111::1155  ------  CCooffffee  bbrreeaakk  ------        

                    
1111::1155--1122::0000  TTiizziiaannoo  CCaassaannoovvaa  ((iinn  IIttaalliiaann  llaanngguuaaggee))  

                        SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  110011  

                        HHooww  SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  aarree  ppeerrffoorrmmeedd    

  
1122::0000--1122::4455  GGrreeggaa  KKoonnkkoolliičč  &&  PPeettrraa  MMeeddvveedd  DDjjuurraaššiinnoovviićć  ((iinn  SSlloovveennee  llaanngguuaaggee))    

                        CCrroowwdd  DDeessiiggnn  PPllaattffoorrmm    --  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieenncceess  

  

  

1122::4455--1133::3300  ******  LLuunncchh  bbrreeaakk  ******  
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SSeessssiioonn  22::  II--CCOONN  

  

1133::3300--1144::1155  SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  ""eexxppeerriieennccee""  ((ccaannddiiddaattee  pprroodduucctt::  mmiillkk  ppaacckkaaggiinngg))  

                        aallll  aatttteennddeeeess  iinnvvoollvveedd    

  
1144::1155--1144::4455  LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ((iinn  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee))  

                        EExxppllaannaattiioonn  ooff  rreeppoorrtt  ffrroomm  rreeaall  SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  

                        oonn  ssaammee  pprroodduucctt  uusseedd  ffoorr  ""eexxppeerriieennccee""  

  

1144::4455--1155::0000  ------  CCooffffee  bbrreeaakk  ------        

  
1155::0000--1155::3300  LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ((iinn  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee))  

                        PPrroodduucctt  ddeessiiggnn  aanndd  tthhee  bboooosstt  ggiivveenn  bbyy  SSeennssoorryy  aannaallyyssiiss  iinntteelllliiggeennccee  

                        TThhee  ccaassee  ooff  FFoooodd  PPaacckkaaggiinngg  

                          
1155::3300--1166::0000  GGiioorrggiioo  GGaaiinnoo  ((iinn  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee))  

                        IInnssiigghhttss  ffrroomm  ddeevveellooppeedd  FFoooodd  rreellaatteedd  pprroodduuccttss  

  

ffoolllloowwiinngg      QQ&&AA  

  

  ttiillll1166::3300  

  

AAtttteennddaannccee  oonn  tthhee  wwoorrkksshhoopp  iiss  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  iiss  lliimmiitteedd,,  

ssoo  ssppeeeedd  uupp  wwiitthh  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn!!  

  

SSiiggnn  uupp  vviiaa  tthhee  oonnlliinnee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lliinnkk::  

  
hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//uuAAyyQQYYkkCCcc77VVqqyyYYZZ000022  

  

WWoorrkksshhoopp  wwiillll  bbee  iinn  hhootteell  LLiivvaaddaa,,  KKrraannjjččeevvaa  uulliiccaa  1122,,  99222266  MMoorraavvsskkee  TToopplliiccee,,  

SSlloovveenniiaa..  
((hhttttppss::////wwwwww..ssaavvaa--hhootteellss--rreessoorrttss..ccoomm//eenn//tteerrmmee--33000000--mmoorraavvsskkee--ttoopplliiccee//aaccccoommmmooddaattiioonn//hhootteell--lliivvaaddaa))  

  

  

  

  

  
FFrriiddaayy,,  DDeecceemmbbeerr,,  77

tthh
,,  22001188  

99::3300--1122::0000  BB22BB  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  ccoommppaanniieess  iinn  PPoommuurrjjee  TTeecchhnnoollooggyy  PPaarrkk,,    

PPlleessee  99aa,,  99000000  MMuurrsskkaa  SSoobboottaa  

  

https://goo.gl/forms/uAyQYkCc7VqyYZ002
https://www.sava-hotels-resorts.com/en/terme-3000-moravske-toplice/accommodation/hotel-livada
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AAbboouutt  wwoorrkksshhoopp  ttooppiicc::  

  

  

  

FFoooodd  ppaacckkaaggiinngg  ddeessiiggnn  

  

  

  

FFOOOODD  PPAACCKKAAGGIINNGG  IISS  SSPPEECCIIAALL**  

  

SSppeecciiaall  ccaarree  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoorrrreeccttllyy  ddeevveelloopp  aa  ppaacckkaaggiinngg  ssoolluuttiioonn..  AAllll  ooff  iittss  

ffuunnccttiioonnaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  ((ccoonnttaaiinn,,  pprrootteecctt,,  sshhooww  mmaannddaattoorryy  iinnffoorrmmaattiioonn))  aarree  

eesssseennttiiaall..  BBuutt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ppaacckkaaggiinngg  ffoorr  ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggeess  ppeerrcceeppttiioonnss  aarree  

aabbssoolluutteellyy  ccrruucciiaall  iinn  tthhee  ppuurrcchhaassee  ddeecciissiioonn  pprroocceessss  bbeeccaauussee  tthhee  ccuussttoommeerr  ffiirrsstt  

llooookkss,,  ttoouucchheess  aanndd  ssmmeellllss  tthhee  ppaacckkaaggiinngg,,  tthheenn  iittss  ccoonntteenntt..  

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,  NNOOTT  OOPPIINNIIOONNSS**  

  

AA  pprroojjeecctt  ccaann  ddeevveelloopp  iinnttoo  aa  ssuucccceessssffuull  pprroodduucctt  oonnllyy  iiff  iitt  iiss  wweellll  ggrroouunnddeedd  oonn  cclleeaarr  

iinntteennttss  aanndd  rreelliiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  ttoooo  oofftteenn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  sseennssoorryy  

ppeerrcceeppttiioonnss  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  ooppiinniioonnss  ((»»II  ddoo  lliikkee  iitt,,  II  ddoonn’’tt,,  IItt  ssttrriikkeess  oouutt,,  ……««))  mmoorree  

tthhaann  ddeeppeennddaabbllee  ddaattaa..  SSeennssoorryy  aannaallyyssiiss  iiss  aa  ddeeppeennddaabbllee  aanndd  rreeppeeaattaabbllee  ttooooll  ttoo  

mmeeaassuurree  tthhee  sseennssoorryy  eeffffeecctt  ((pprrooffiillee))  ooff  aa  pprroodduucctt  aanndd  ttoo  eevvaalluuaattee  iittss  eevvooccaattiivvee  

ppootteennttiiaall  ((mmeemmoorriieess  aanndd  eemmoottiioonnss))..  

  

WWHHAATT  IISS  SSEENNSSOORRYY  AANNAALLYYSSIISS  ??**  

SSeennssoorryy  aannaallyyssiiss  iiss  aa  tteecchhnniiqquuee  tthhaatt  wwaass  bboorrnn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  ffiirrsstt  aaddoopptteedd  

bbyy  llaarrggee  ssccaallee  aalliimmeennttaarryy  ccoommppaanniieess..  TTooddaayy  iitt  iiss  ggaaiinniinngg  ppooppuullaarriittyy  aaccrroossss  aa  wwiiddee  

rraannggee  ooff  ccoommmmooddiittyy  sseeccttoorrss..  IItt  iiss  »»AA  sscciieennttiiffiicc  ddiisscciipplliinnee  uusseedd  ttoo  eevvookkee,,  mmeeaassuurree,,  

aannaallyyzzee,,  aanndd  iinntteerrpprreett  tthhoossee  rreessppoonnsseess  ttoo  pprroodduuccttss  tthhaatt  aarree  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  tthhee  sseennsseess  

ooff  ssiigghhtt,,  ssmmeellll,,  ttoouucchh,,  ttaassttee,,  aanndd  hheeaarriinngg««..  SSttoonnee  aanndd  SSiiddeell,,  SSeennssoorryy  EEvvaalluuaattiioonn  

PPrraaccttiicceess,,  11999933..  
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AADDVVAANNTTAAGGEESS  OOFF  PPAACCKKAAGGEE  SSEENNSSOORRYY  AANNAALLYYSSIISS**  

  

SSeennssoorryy  aannaallyyssiiss  ccaann  bbee  ooff  ggrreeaatt  aaddvvaannttaaggee  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ppaacckkaaggiinngg  

ssoolluuttiioonn,,  aass  ssuuppppoorrtt  ttoo  pprreelliimmiinnaarryy  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  aass  cchheecckk  ooff  tthhee  ffiinnaall  rreessuulltt..  IItt  

ccaann  bbee  aapppplliieedd  ttoo  pprroottoottyyppeess  aass  wweellll  aass  pprroodduuccttiioonn  iitteemmss,,  ttoo::  
- Identify new demands in the market; 

- compare products; 

- Identify ways to imrpove existing products; 

- suggest suitable product placement in the marketplace; 

- analysis of trends for tastes, preferences of bias for a production; 

- verify accordance of a developed packaging solution/product with its project 

brief. 

-  

  
  

  

SSeennssoorryy  aannaallyyssiiss  rreedduucceess  tthhee  rriisskk  ooff  pprroodduucctt  ffaaiilluurree..  WWhheenn  ccoonnssuummeerr  nneeeeddss  oonn  tthhee  

oonnee  hhaanndd,,  aanndd  ccoommppaannyy  rreeqquuiirreemmeennttss  oonn  tthhee  ootthheerr  aarree  nnoott  pprrooppeerrllyy  aaddddrreesssseedd  iinn  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  ooppttiimmiizzaattiioonn  ooff  aa  pprroodduucctt,,  iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  nneeww  pprroodduucctt  

wwiillll  bbee  ssuucccceessssffuull..  

SSeennssoorryy  aannaallyyssiiss  iiss  aa  ttooooll  ttoo  eennssuurree  aa  ccoosstt--eeffffiicciieenntt  ddeelliivveerryy  ooff  nneeww  pprroodduuccttss  wwiitthh  

hhiigghh  ccoonnssuummeerr  aacccceeppttaabbiilliittyy..  
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WWhhaatt  iiss  UUNNIISS&&FF  ––EEUURROOIISSAA??**  

UUnniinndduussttrriiaa  SSeerrvviizzii  &&  FFoorrmmaazziioonnee  TTrreevviissoo  PPoorrddeennoonnee  ((UUnniinndduussttrriiaa  SSeerrvviicceess  aanndd  

TTrraaiinniinngg  TTrreevviissoo  PPoorrddeennoonnee==  --  UUNNIISS&&FF  ––  ccrreeaatteedd  EEUURROOIISSAA,,  tthhee  ffiirrsstt  IInnssttiittuuttee  ooff  

SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  uunnddeerr  tthhee  CCoonnffiinndduussttrriiaa  SSyysstteemm  ttoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  aass  aa  bbrraanndd  iinn  tthhee  

EEuurrooeeppaann  CCoommmmuunniittyy..  IItt  ccoollllaabboorraatteess  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  rreesseeaarrcchh  

iinnssttiittuutteess  aanndd  ooffffeerrss  eexxppeerrtt  aassssuurraannccee  ffoorr  tthhee  sseennssoorryy  qquuaalliittyy  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess,,  

rreennddeerriinngg  tthheemm  mmoorree  vvaalluuaabbllee  aanndd  ddeessiirraabbllee  iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  tthhee  ccuussttoommeerr..  

  

UUNNIISS&&FF--EEUURROOIISSAA  ooffffeerrss  cceerrttiiffiiccaatteess  aanndd  »»sseennssoorryy««  sseerrvviicceess,,  wwoorrkkiinngg  ccrreeaattiivveellyy  

wwiitthhiinn  tthhee  ppaacckkaaggiinngg  sseeccttoorr  aanndd  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  ttoo  

tthhee  ccoonnssuummeerr  aanndd  aallssoo  ooffffeerrss::  
 assistance in the creative development of packaging and prototyping, 

 consultancy for the identification of new products and sensory marketing; 

 certifications and sensory analysis tests; 

 training activities in this area. 

 

*Extracted from leaflet: Food packaging design, UNIS&F-EUROISA, I-CON project, 

Interreg Central Europe, 2018 

  

  

  

AAbboouutt  pprreesseenntteerrss::  

  

GGiioorrggiioo  GGaaiinnoo  ––  aarrcchhiitteecctt  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddeessiiggnneerr,,  AAddjjuunncctt  pprrooffeessssoorr  aatt  UUnniivveerrssiittàà  

IIUUAAVV  ddii  VVeenneezziiaa  ((oonnee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  AArrcchhiitteeccttuurree  SScchhoooollss  iinn  IIttaallyy  ((eessttaabblliisshheedd  iinn  11992266,,  

aa  ‘‘tthheemmeedd’’  uunniivveerrssiittyy  ttoottaallllyy  ffooccuussiinngg  oonn  ddeessiiggnn));;  

  

LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ––  aarrcchhiitteecctt  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddeessiiggnneerr,,  AAddjjuunncctt  pprrooffeessssoorr  aatt  UUnniivveerrssiittàà  

IIUUAAVV  ddii  VVeenneezziiaa,,  sscciieennttiiffiicc  ssuuppeerrvviissoorr  aatt  FFaabbLLaabb  TTrreevviissoo,,  mmeemmbbeerr  ooff  UUNNIISSEEFF  tteeaamm  aatt  

II--CCOONN  IInntteerrrreegg  PPrroojjeecctt;;  

  

TTiizziiaannoo  CCaassaannoovvaa  ––  eexxppeerrtt  iinn  HHuummaann  RReessoouurrcceess,,  HHeeaadd  ooff  EEUURROOIISSAA  EEuurrooppeeaann  

IInnssttiittuuttee  SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  TTrreevviissoo  AArreeaa,,  IIttaallyy,,  HHeeaadd  ooff  SSeennssoorryy  AAnnaallyyssiiss  aanndd  SSppeecciiaall  

PPrroojjeeccttss  aatt  UUNNIISS&&FF  UUnniinndduussttrriiaa  TTrreevviissoo  aanndd  PPoorrddeennoonnee;;  

  

PPeettrraa  MMeeddvveedd  DDjjuurraaššiinnoovviićć  PPhh..DD..    --  HHeeaadd  ooff  tthhee  eexxppeerrtt  aarreeaass  ((qquuaalliittyy  aanndd  llaabbeelliinngg  

ooff  ffooooddssttuuffffss,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ooff  ffooooddssttuuffffss,,  ffoooodd  ppoolliiccyy,,  iinnnnoovvaattiioonnss  iinn  

ffoooodd  iinndduussttrryy)),,  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr  ooff  CCoommmmiittmmeenntt  ffoorr  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  sseeccrreettaarryy  ooff  

SSeeccttiioonn  ooff  pprroodduucceerrss  ooff  ssoofftt  aanndd  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess,,  sseeccrreettaarryy  ooff  tthhee  FFoooodd  

SSuupppplleemmeennttss  AAssssoocciiaattiioonn,,  hheeaadd  ooff  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  ooffffiiccee  CCCCIISS--  CCAAFFEE,,  hheeaadd  ooff  

tthhee  55tthh  ffooccuuss  aarreeaa  ooff  SSRRIIPP  FFOOOODD;;  

  

GGrreeggaa  KKoonnkkoolliičč    --  eexxppeerrtt  wwiitthh  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eeccoonnoommyy..  HHee  iiss  aann  

eexxppeerriieenncceedd  eevveennttss  mmaannaaggeerr,,  ccoooorrddiinnaattoorr  aanndd  lleeaadd  ffaacciilliittaattoorr  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  

ddeessiiggnn,,  ffoooodd,,  tteecchhnnoollooggyy  ttrraannssffeerr,,  eettcc..  aanndd  aauutthhoorr,,  pprrooccuurraattoorr  ((lleeggaall  

rreepprreesseennttaattiivvee))  aanndd  oowwnneerr  ooff  vvaarriioouuss  bbrraannddss..  


