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Smart…

INDUSTRY PACKAGING
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“implica l'ús en la producció industrial 
de tecnologies digitals recents, i sovint 

interconnectades, que permeten 
processos nous i més eficients, i que en 
alguns casos donen nous béns i serveis.  

Les tecnologies associades són moltes, 
des de desenvolupaments en 

aprenentatge automàtic i ciència de 
dades, que permeten sistemes cada cop 

més autònoms i intel·ligents, fins a 
sensors de baix cost que sustenten l'IoT, 

fins a nous dispositius de control que 
fan possible la robòtica industrial de 

segona generació.” 

Industria 4.0:

Industry 4.0,  A Policy Brief from the Policy Learning Platform on 
Research and innovation, Interreg Europe sept 2019 

Smart…

INDUSTRY
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La indústria 4.0 implica l'adopció en el sector industrial de tecnologies sorgides i difoses en els darrers anys: des 
d'una varietat de tecnologies digitals com la impressió 3D, l'Internet de les coses (IoT) i la robòtica avançada, fins a 
nous materials com els bio-basats o nano-basats, fins a nous processos com la producció fonamentada en dades, la 
ciberseguretat, l'artificial. intel·ligència (IA) i biologia sintètica.

Indústria 4.0

Tecnologies digitals Nous materials Nous processos
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Big Data
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industrial
Blockchain

Tecnolognologies habilitadores Industria 4.0
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Smart…

PACKAGING

Les tecnologies de smart packaging son 
aquelles que per mitjà de la seva aplicació 

proporcionen funcions ampliades als sistemes 
d’envàs i embalatge.  

Els avenços de les tecnologies digitals i de 
manufactura avançada en nous materials i 

processos (model Industria 4.0) han permès 
un desenvolupament sense precedents 
d’aquest vector d’innovació cap a nous 

horitzons.

Packaging Actiu

Packaging Intel·ligent

Principals tipologies
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Smart… PACKAGING

Packaging ActiuPackaging Intel·ligent

• Capacitat de comunicar-se amb 
l’exterior 

• Funcionalitats ampliades d’indicació i 
diagnòstic 

• Habilitador de processos 
d’automatització 

• Capacitat de connectar amb el client 
• Monitorització i reporting de l’estat 

producte

• Interacció amb el producte 
interior 

• Allargament de vida útil del 
producte 

• Alliberament de compostos 
per enriquir el medi 

• Eliminar compostos de 
l’entorn immediat 

• Modificació de les condicions 
ambientals
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Packaging Intel·ligent Packaging Actiu

Smart 
Packaging

Tintes 
termocròmiques

Antenes RFID & NFC 
Etiquetes inte·ligents

Indicadors de Temps-
Temperatura (TTIs)

Eliminador de 
gasos

Controladors 
d’humitat

Susceptors de 
microones

Sistemes de 
codificació i 

marcatge

Sensòrica

Tintes 
conductives & 

Electrònica 
impresa

Principals elements

Emissors
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Mercat mundial del smart packaging

4,15% 
var. anual 
(2020-2026)

Les tecnologies de smart packaging 
ofereixen unes perspectives de 
creixement notables per als propers 
anys, principalment liderades pels 
desenvolupaments tecnològics al 
c o n t i n e n t n o r d a m e r i c à i e l 
creixement exponencial del mercat 
asiàtic. Altres mercats més madurs 
com l’Europeu aporten perspectives 
de creixement sòlides però més 
modestes.

Font: Mordor Intelligence, 2022
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Drivers de mercat

• Creixement de les tecnologies 

d’inspecció, seguretat, control i 
preservació del producte 
(especialment en el sector food) 

• Preocupació per la seguretat 
alimentària 

• Demanda de transparència i millora 

de comunicacions a la cadena de 
subministrament 

• Digitalització del consumidor 

• Desenvolupament de les tecnologies 

d’impressió i el seu potencial 
d’aplicació

Barreres

• Costos d’implementació dels sistemes intel·ligents en 

l’envàs/embalatge respecte alternatives convencionals 

• Costos d’integració tecnològica (equipaments, capital 

humà, operacions) 

• Gestió del risc en la innovació als mercats clients  

0
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2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

1,30
1,11

0,95
0,82

0,70
0,60

0,51 0,44 0,38

Cost del sensor ($)

Font: Microsoft Manufacturing Trends Report, 2019
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Avantatges competitius

05. Empoderament del consumidor

01. Control i millora de la qualitat dels 
productes

06. Millora de la rellevància i experiència 
de compra

03. Millora dels sistemes d’autentificació i 
antifrau

02. Planificació predictiva

04. Transparència de marca

SMART PACKAGING
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Casos pràctics
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1. Traçabilitat de producte

2. Seguretat i autenticitat

3. Monitorització i control 
d’actius logístics

4. Interacció de marca amb el 
consumidor

5. Personalització massiva

6. Monitorització de producte

7. Conservació i allargament 
de la vida útil del producte

15

Alimentació Begudes

Moda Beauty

LogísticaFarma

Àrees de millora Sectors d’aplicació Elements facilitadors

Cloud 
computing

NFC

Tintes 
termocròmiques

RFID

Impressió 
variable

Blockchain AR/VR

Connectivitat

Microelectrònica

Biotecnologia
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Nestlé va incorporar a la seva marca de café sueca 
Zoégas uns codis QR que funcionen amb blockchain 
i permeten fer la traçabilitat del café fins al seu 
origen. Informant de manera fiable i no falsificable 
de les dades relatives als productors de cafè, el 
moment de la collita, el període de torrat i les 
certificacions d'enviament.  

Nestlé ha realitzat diverses proves com a membre 
fundador de la plataforma IBM Food Trust des del 
2017. La xarxa connecta productors, processadors, 
distribuïdors, expedidors, minoristes, reguladors i 
consumidors mitjançant un registre autoritzat, 
permanent i compartit de dades del sistema 
alimentari. Això els permetrà treballar junts per 
rastrejar i autenticar productes o optimitzar els 
processos de la cadena de subministrament. 
    

16

Traçabilitat de producte

Traçabilitat fins a l’origen de la producció del cafè mitjançant la 

tecnologia blockchain 

                             

Més informació a: Link 1, Link 2 

Desenvolupador:

Alimentació Blockchain

https://www.rttnews.com/3084419/nestl%C3%A9-to-use-ibm-blockchain-for-traceability-of-zo%C3%A9gas-coffee-brand.aspx
https://www.stylus.com/nestles-new-blockchain-packaging
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ThinFilm, una empresa de solucions d'etiquetes 
intel·ligents i NFC de Noruega va anunciar que 
està integrant les seves etiquetes NFC SpeedTap™ 
als envasos de les marques d'oli d'oliva italians 
per permetre l'autenticació de productes, millorar 
la implicació dels consumidors i impulsar les 
vendes en línia.  

Els productors, cadascun dels quals produeix el 
seu oli a explotacions de la regió de la Toscana 
d'Itàlia, utilitzaran la tecnologia NFC en 
combinació amb una aplicació guardonada 
anomenada iOlive. A través de iOlive s’ha creat 
una guia electrònica completa i un sistema de 
seguiment que cataloga dades vitals de més de 
150 olis d'oliva verge extra de la Toscana.    
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Traçabilitat de producte

Més informació a: Link 1, Link 2 
Alimentació NFC

Desenvolupador:

Traçabilitat fins a l’origen de la producció d’oli mitjançant la tecnologia 

blockchain 

                             

https://www.oliveoiltimes.com/business/italian-evoo-brands-launch-smart-labels/53754
https://rfidworld.ca/italys-olive-oil-industry-using-nfc-authenticate-products-drive-ecommerce/2681
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El productor de whisky i ginebra Old Kempton 
Distillery està incorporant etiquetes NFC a les 
seves ampolles de licor per dificultar la vida als 
falsificadors i millorar la comunicació amb els 
clients. 

Els clients poden escanejar ampolles abans de 
comprar-les per veure de quina bóta prové el 
whisky, quin tipus de bóta era, quant de temps 
s'havia envellit, juntament amb el número de 
l'ampolla i més informació que n'asseguri 
l'autenticitat. 
    

18

Seguretat i autenticitat

Certificació d’autenticitat i informació de producció de destil·lats 

mitjançant etiquetes NFC 

                             

Més informació a: Link 1, Link 2 

Desenvolupador:

NFCBegudes

https://www.drinks-insight-network.com/news/old-kempton-distillery/
https://itwire.com/business-software/tasmanian-distillery-puts-nfc-to-work.html
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The Box està fet d'un polipropilè expandit reciclable i 
presenta una pantalla E-Ink en lloc d'una etiqueta de 
lliurament d'un sol ús. Des de llavors, la companyia ha 
presentat un model de segona generació que ara 
comença a sortir de la línia de producció. El primer 
pilot que utilitza aquesta caixa actualitzada es fa amb 
Boulanger, un important minorista d'electrònica a 
França, adopta l'embalatge per a les comandes que 
provenen d'una de les seves botigues de París. Un cop 
els clients hagin rebut la seva mercaderia, podran 
tornar la caixa a qualsevol botiga de Boulanger.  

La tecnologia LivingPackets evita problemes abans que 
es produeixin. THE BOX és un envàs reutilitzable, 
robust i plegable que elimina tots els residus d'envasos. 
Els productes estan equipats amb tecnologia 
preventiva, interaccionen amb el seu entorn i alerten 
abans que es produeixin problemes. Amb una única 
interfície, es pot fer seguiment i rebre avisos de tots els 
lliuraments.

19

Logística retornable

Logística predictiva i retornable gràcies a la monitorització d’envasos 

reutilitzables en entregues d’última milla 

                             

Més informació a: 

Link 1, Link 2 Logística

Desenvolupador:

Connectivitat

https://livingpackets.com/
https://www.engadget.com/livingpackets-the-box-replacement-cardboard-trial-boulanger-france-122237753.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAI4TrL2pFKRZQ9IqoPWkme-vapJwBDhEbfvoWCVrSjyXGGgudb4Y2LswiYPem3LmqqkDRviK0VKAQjnOV0jTidyh3xNjEMJ34pbitiUxdSflUkkznrfrbEWUVXw6dV_W_QmNk_Op4z1mfeHK-ttXLr7vzvYdUEYIXACu6F8-gbUN&guccounter=2
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L'empresa de productes de cosmètica capilar 
Redken ha presentat recentment la seva 
"Prescripció personalitzada" alimentada per NFC, 
que ofereix als clients informació sobre el seu 
producte en línia.  

Els compradors potencials poden tocar l’envàs 
amb el seu telèfon per rebre informació 
addicional sobre el producte, amb quin tipus de 
cabell funciona millor i qualsevol preocupació 
que pugui tenir un consumidor abans de comprar 
per assegurar-se que el producte s'ajusta 
correctament a les seves necessitats.    

20

Interacció de marca amb el consumidor

Prescripció personalitzada de productes cosmètics impulsada per 

etiquetes NFC 

                             

Més informació a: Link 1, Link 2 

Beauty NFC

Desenvolupador:

https://thedieline.com/blog/2022/2/10/nfc-enabled-packaging-can-drive-brand-engagement-and-help-the-environment?
https://www.bluebite.com/case-studies/redken
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Utilitzant etiquetes amb Realitat Augmentada a 
les seves ampolles Beach Plastic, d'edició 
limitada, Herbal Essences en recalca els valors i la 
consciència als consumidors sobre problemàtica 
de la contaminació del mar causada per plàstics.  

Escanejant l'etiqueta, l'usuari accedeix a una 
experiència de Realitat Augmentada amb un 
vídeo informatiu que parla del producte i de les 
deixalles plàstiques. Els usuaris aprenen que les 
ampolles de Herbal Essence estan fetes de 
plàstics recuperats a algunes de les platges més 
brutes del món.

21

Més informació a: Link 1, Link 2 

Interacció de marca amb el consumidor

Campanyes de conscienciació i promoció de sostenibilitat de marca 

gràcies a la realitat augmentada 

                             

Desenvolupador:

Beauty
Realitat 

augmentada

https://www.wikitude.com/showcase/herbal-essences-augmented-reality-product-packaging/
https://www.apleaners.com/blog/la-realidad-aumentada-aplicada-al-packaging/
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Bombay, amb un packaging luminiscent, activa 
els seus llums al compàs de la música, fent part de 
la festa a les pròpies ampolles, i fent que la marca 
sigui l 'atracció número 1 . A més, té la 
característica d’activar-se amb el moviment, 
il·luminant-se durant 8 segons. 

Cada cop són més les marques que decideixen 
ap o star p er aque st t ipus de packaging , 
posicionant-se d'una manera diferent i generant 
un avantatge competitiu diferent, que no té a 
veure amb el producte, sinó amb la imatge de 
marca.

22

Packaging luminiscent, tàctil i interactiu amb el consumidor en el sector 

dels destil·lats 

                             

Més informació a: Link 1 

Interacció de marca amb el consumidor
Desenvolupador:

Begudes Microelectrònica

https://admix360.wordpress.com/2016/11/16/inteligente-sensorial-e-interactivo-un-robot-no-un-envase/
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El tap ZerO2 funciona mitjançant l'ús d'un 
revestiment d'eliminació d'oxigen al tap. El 
compost absorbeix activament l'oxigen i l'elimina 
de l'espai del tap a l'ampolla.  

Això redueix l'oxidació del sabor, permetent que 
aquest tap funcioni fins a un 15 per cent millor 
que els taps d'ampolles estàndard durant tota la 
vida útil d'un producte. Això permet que la 
cervesa es mantingui més fresca durant un 
període de temps més llarg.    

23

Preservació de vida útil de producte

Aplicació d’eliminadors d’oxigen als sistemes de tancament de les 

ampolles de cervesa 

                             

Més informació a: Link 1, Link 2 

Packaging ActiuBegudes

https://vir.com.vn/carlsberg-launches-new-high-tech-zero2-cap-for-fresher-beer-70079.html
https://www.carlsberggroup.com/pursuit-of-better/better-beer-experiences/zero2-cap/
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Smart Packaging al 
sector del vi
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L’empresa Ferngrove Wine Group (FWG) és un 
proveïdor de vi negre de cinc estrelles de 
propietat xinesa a Austràlia Occidental, regió 
APAC. FWG exporta més de 600.000 ampolles 
anuals a la Xina, on opera més de 50 punts de 
venda. Va llençar la considerada primera 
"ampolla de vi intel·ligent" de la indústria que 
utilitza l'electrònica de comunicació de camp 
proper (NFC) basada en les etiquetes NFC 
OpenSense de Thin Film Electronics ASA amb 
patent de col·laboració amb G World Group 
(gworldgroup.com) i el seu procés de lluita contra 
la falsificació SAMSCAN.   

Les etiquetes tenen aproximadament 1 polzada de 
diàmetre, tot i que hi ha una certa flexibilitat en la 
mida i la forma de l'antena. L'etiqueta conté 
identificadors únics per autenticar i fer un 
seguiment dels productes amb el toc d'un telèfon 
intel·ligent o dispositiu habilitat per NFC.    

25

Autenticitat

Sistemes d’autenticitat d’ampolles de vi mitjançant la tecnologia NFC 

                             

Més informació a: 

Link 1 NFCBegudes

Desenvolupador:

https://www.packagingdigest.com/smart-packaging/smart-wine-bottle-enabled-brand-protection
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Utilitzant la tecnologia de comunicació de camp 
proper (NFC), els fabricants poden rastrejar una 
ampolla des del moment de l'embotellament fins 
a la seva compra al detall. S'adjunta una etiqueta 
Prosurix en el moment de l'embotellament i es 
codifica amb un identificador encriptat únic. La 
col·locació de l'etiqueta Prosurix està dissenyada 
per fer impossible que els possibles falsificadors 
comprometin una ampolla legítima.  
A m e s u r a q u e l ' a m p o l l a v i a t j a d e s d e 
l'embotellament, a la distribució, fins a la venda al 
detall i, finalment, fins al consumidor, l'etiqueta 
Prosurix s'escaneja a cada entrada i sortida, la 
qual cosa permet fer un seguiment del producte 
en temps real tant per al fabricant per garantir 
l'autenticitat com per fer un seguiment de 
l'inventari.
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Monitorització i control d’actius

Monitorització i control de producte dins la cadena de subministrament 

del vi mitjançant la tecnologia NFC 

                             

Més informació a: Link 1, Link 2 NFCBegudes

Desenvolupador:

https://wineindustryadvisor.com/2019/03/21/smart-packaging-emerging-technology-marketing
https://www.winebusiness.com/news/vendor/article/196144
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Guala Closures és una companyia fundada al 1954 
que recentment va introduir taps intel·ligents a la 
seva cartera de productes, espera afegir valor als 
seus productes oferint als consumidors una 
experiència de marca més profunda, alhora que 
permet als productors rastrejar les seves ampolles 
premium. 

La companyia va presentar els seus taps e-Wak i 
es va associar amb Copper Cane Wines & 
Provisions a la seva marca de vi Böen, produint 
Pinot Noirs i Chardonnay de Califòrnia. Els taps 
porten una identitat digital única i serialitzada en 
línia que utilitzen Near Field Communication per 
registrar la propietat d'un producte al llarg de la 
cadena de subministrament. Els consumidors 
també poden fer servir els taps per obtenir més 
informació sobre el producte que han comprat 
to cant el s eu propi telèfon intel · l ig ent 
directament al dispositiu.    

27

Interacció de marca amb consumidor

Ampolles de vi interactives amb el consumidor i amb sistema de 

monitorització en la cadena de suministrament 

                             

Més informació 

a: Link 1 

Desenvolupador:

NFCBegudes

https://www.thedrinksbusiness.com/2019/04/how-smart-packaging-can-help-producers-stay-ahead-of-consumer-trends/
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Les etiquetes de vins interactives de Vintage 99 
Labels s'anomenen iQ-dio, funcionen amb 
tecnología RFID, i permeten  als compradors un 
accés ràpid a notes de tast, suggeriments de 
maridatge, vídeos i missatges d'àudio de l'enòleg,  
veure altres varietats i molt més. El xip NFC 
incrustat a l'etiqueta permet als dispositius 
mòbils l'accés instantani a aquesta informació 
sense haver de descarregar una aplicació ni 
navegar per un lloc web corporatiu. 

Un dels seus clients, Twin Oaks Valley Winery, 
utilitza iQ-dio a la seva contraetiqueta i permet 
que el consumidor tingui contingut ampliat, 
incloses notes de tast, visites guiades, informació 
específica sobre varietats i promocions. I els xips 
iQ-dio es poden actualitzar en temps real.

28

Interacció de marca amb consumidor

Contingut de marca interactiu amb el consumidor, prescripció de 

producte i experiència de consum enriquida en el sector del vi 

                             

Més informació a: Link 1 NFCBegudes RFID

Desenvolupador:

https://wineindustryadvisor.com/2019/03/21/smart-packaging-emerging-technology-marketing


Moltes gràcies!

Joan Oliva 
Managing Partner 

joliva@marketaad.com
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