
PACKAGING AWARDS

احصل على
التقدير الدولي

شــاِرك في المســابقة العربية األولى للتغليف
للمصّمميــن والمحترفين 

من تنظيم

معتــرف بها من

www.arabstarpack.org



PACKAGING AWARDS

 بناء على نجاح مسابقة " أراب ستار باك " للطالب ،يقوم
مع بالشراكة   " باك  لبيان   " للتغليف  اللبناني   المركز 
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بتوسيع
تغليف صناعية مسابقة  طرح  خالل  من  المسابقة   آفاق 
تستهدف  " العربي  برو  باك  ستار   " اسم  تحمل   جديدة 

 الصناعات و المحترفين في المنطقة العربية

 تهدف مسابقة " ستار باك برو العربي " إلى تعزيز الوعي
بقطاع الصلة  ذات  واإلتجاهـات  الـمستجدات  آخــر   حول 
 التغليف والتعبئة من جوانب التسويق واإلبتكار ، لتمكين
الدولية للمعايير  اإلمتثال  ضمان  من  العربية   الصناعات 
 المتعلقة بالتغليف ، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية

للمنتجات العربية في األسواق الدولية

أفضل إختيار  سيتم   " العربي  برو  بـاك  ستار   " إطار   في 
والصناعية اإلستهالكية  السلع  لتغليف  عربي   تصميم 
 بهدف تسليط الضوء على أهمية التغليف كقيمة مضافة

للسلع وكأداة تسويق لجذب المستهلك

 حتى اآلن ، لم تكن هناك مسابقة تغليف على مستوى
 الصناعيين والمحترفين في المنطقة العربية ، مما يعيق
 قدرتهم للمشاركة في مسابقات التغليف الدولية و خاصة
 مسابقة التغليف الدولية                     التي تنظمها

 منظمة التغليف العالمية
 بفضل ستارباك برو العربي سيحظى الفائزون من العالم
 العربي بفرصة المشاركة بمسابقة                   التي

تنظمها منظمة التغليف العالمية
ء لواء      تحت  العربي  برو  ستارباك  مسابقة          تنضوي 
 منظمة التغليف العالمية و هي تّعد األولى من نوعها في

 مجال التغليف في العالم العربي
 تّشكل هذه المسابقة جسر عبور للشركات العربية 

 والمحترفين العرب للمنافسة العالمية ما يكسبهم شهرة
 على المستوى الدولي

  نبذة عن " ســتار باك برو العربي

لعالمية ا لتغليف  ا بمسابقة  للمشاركة  حصرية  دخول  WORLDSTARنقطة 
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المتميزة الجوائز 

التحكيم لجنة 

العناية الشخصية و المنزلية

المشروبات

مستحضرات التجميل

المنتجات الغذائية

غالفات نقاط البيع

التغليف الصناعي ترانزيت

غالفات المنتجات الفاخرة

 المستحضرات الصيدالنية والطبية

فواكه وخضروات طازجةالتجارة اإللكترونية
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  حماية وحفظ المحتويات
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 سهولة االستخدام من قبل المستهلك، سهولة التحكم

 ضمن سلسلة التوريد والتوضيب وسهولة اإلغالق والفتح
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 التقليل، إعادة اإلستخدام، وإعادة تدوير مواد التغليف
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-الهوية الترويجية على الغالف

-التصميم المرئي والهيكلي و عامل جذب المستهلك
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 مدى مالئمة و كفاية المعلومات المذكورة

 على البطاقة البيانية
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 نوعية التغليف ونوعية التنفيذ

 ���� � ������� 
-عمليات تغليف مبتكرة وحديثة 

-تصميم غالف ابتكاري
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تشرف على المسابقة لجنة تحكيم تجمع نخبة من المصممين والخبراء في مجال التغليف والتصميم والهويات
 الترويجية، والصناعات الغذائية والسلع االستهالكية إلى جانب ممثلين عن منظمات عالمية

عند إجراء التقييم سيأخذ الخبراء معايير التحكيم التي سيتم على ضوئها اختيار الفائزين

التحكيم معايير 
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فئات المنتجات المشــمولة في المســابقة
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القطاعات  مختلف  في  العاملة  والصناعات  للشركات    يحق 
العربية الدول  في  المتواجدون  التجارية  العالمات   وأصحاب 
قاموا غالفات  تقديم  خالل  من  المسابقة  في   المشاركة 
ذلك في  بما  األسواق،  في  ومطروحة  وإنتاجها   بتصميمها 
 الغالفات التي تنتجها شركات تصنيع العبوات في منشآتها في

الخارج وتوضع في األسواق المحلية والعالمية
 

وشركات المحترفين  والمصّممين  الغالفات  لمصّنعي    يمكن 
 التصميم المشاركة في المسابقة وتقديم غالفاتهم

يحق للمشارك الواحد المشاركة بأكثر من غالف واحد

   يحق للمشارك المشاركة في المسابقة بصفته شركة أو فرد أو
  فريق وفي حال تّمت المشاركة بصفة فريق، يحصل الفريق

الفائز على درع واحد

 يتحّمل المشاركون في المسابقة مسؤولية حماية جميع حقوق
 الملكية الفكرية المتعلقة بغالفاتهم . ال تترتب على المنّظمين
النشر يتعلق بحقوق  تجاه أي غالفات في ما   أية مسؤولية 
 والتأليف الخاصة بأطراف ثالثة أو تجاه أي تقليد محتمل ألي

غالف محمي بموجب حقوق التأليف والنشر

بالغالفات المتعلقة  المرئية  المواد  إستخدام  للمنظمين   يحّق 
الرابحة لمدة سنتين

؟ االشتراك  يستطيع  الفكريةمن  الملكية  حقوق 

الفائزون
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بها ومعترف  معتمدة  برو  باك  ستار  أرب  مسابقة 
العالمية  -WPOمن                                                     التغليف  منظمة 

العالميــة  التغليف  منظمــة  تنظمــــها  (WPO) التي 
مسـابقة في  الـمشـاركـة  للفائزين  لــميـة"WORLD STAR"يحق  لعا ا

s.atallah@worldpackaging.org
www.arabstarpack.org

www.worldstar.org

@ArabStarPack

معنا للتواصل 
 السيدة سهى عطالله

:

مديرة ليبان باك
WPOنائب رئيس

الـــعربي برو  باك  درع مســــابقة "ستار  على  الـــــفائزين  كـــل من  سيحصل 
الـجوائز توزيع  إليه خالل حفل  يحمل اسمه ويسّلـــم 

يحق للفائزين الـمشـاركـة في مسـابقة "                 " العالــميـة التي
العالميــة  التغليف  منظمــة   تنظمــــها 
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(WPO)
World Star •

المســـــابقة• شعــــــار  استخدام  حــــــق  الفـــــــائزون  سُيمنح 
الرابحة غالفاتهم  على 

النطاق في وسائل إعالمية واسعة  بتغطية  الفائزون  سيحظى 
العربية اإلعالم 
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 قواعد وشــروط المسابقة
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soha@libanpack.org

mailto:Soha@libanpack.org
mailto:S.atallah@worldpackaging.org
https://www.instagram.com/arabstarpack/
https://www.facebook.com/ArabStarpack
https://www.linkedin.com/in/arabstarpackpro/
https://www.arabstarpack.org/
https://www.worldstar.org/



