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82 opakowania

Autorzy wspomnianego raportu wskazują również, że 
„ogromna waga, jaką Unia przypisuje ochronie i bezpie-

czeństwu konsumenta oraz środowiska naturalnego, służy eu-
ropejskim producentom kosmetyków. Konsumenci mają zaufa-
nie do ich produktów, a europejskie fi rmy mogą budować swoją 
markę na globalnych rynkach jako producenci kosmetyków 
o najwyższej jakości”. 

Jakość to słowo klucz w dzisiejszym biznesie, i to w wielu 
dziedzinach przemysłu oraz gospodarki. W sektorze kosme-
tycznym odgrywa szczególną rolę. Branżowe związki wespół 
z producentami kosmetyków zabiegają o bezpieczne formuły 
swoich produktów, bazując na naturalnych i zdrowych skład-
nikach niezawierających w swoim składzie chemii (parabenów, 
SLS, konserwantów oraz alkoholu), a posiadających bogactwo 
owoców oraz ekstraktów z roślin rosnących w naszym kraju 

(coraz częściej wykorzystywane są w produkcji na przykład ko-
mórki macierzyste jabłoni). Z kolei projektanci oraz wytwórcy 
opakowań dbają o to, aby tę cenną zawartość chronić, równo-
cześnie eksponując ją i sprzedając. Tak tworzy się jakość, której 
towarzyszy odpowiedzialność za wyprodukowany towar. I choć 
opakowanie jest na samym końcu tego wytwórczego procesu, 
to jego podstawowe funkcje – ochronne oraz informacyjne 
– są nie do przecenienia. 

Jakość tkwi w szczegółach

„Na całościowy efekt opakowania składa się tak wiele 
drobnych szczegółów, że ludzkie oko już ich nie dostrzega. Tym 
bardziej są one trudne do uchwycenia podczas kontroli jakości 
i tym bardziej należy je wyeliminować w toku produkcji” – mówi 

Jakość
w strumieniach tekstu

Wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 roku wyniosła 16 mld złotych, a według prognoz w 2021 roku 
ma osiągnąć 20 mld złotych. Oznacza to, że Polska jest szóstym rynkiem w Europie i ustępuje tylko największym 
europejskim gospodarkom, takim jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Taki poziom rodzimego rynku 
kosmetycznego został osiągnięty dzięki stałemu rozwojowi w ciągu ostatnich 15 lat, a jego wartość rośnie średnio 
2 proc. rocznie. To dane opublikowane w najnowszym „Raporcie o stanie branży kosmetycznej w 2017 roku”*. 

Monika Mikołajczak

Marcin Weksler, szef polskiego oddziału fi rmy specjalizującej 
się w systemach inspekcji wizyjnej. 

Jego zdaniem warto inwestować w technologie i rozwią-
zania, które zapobiegną wszelkim niepożądanym konsekwen-
cjom. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój kosmetycznego 
sektora gospodarki, jak i rozwój każdej osobnej fi rmy – a we-
dług wspomnianego raportu „polski rynek kosmetyczny to 
około 400 podmiotów dużych fi rm międzynarodowych, dużych 
polskich graczy oraz średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw” 
– na końcowym etapie w produkcji opakowania kosmetycznego 
istnieje możliwość popełnienia błędów, które mogą rzutować 
na cały produkt. 

„Szczególnie wrażliwy jest proces, gdzie powstają projekty 
opakowań. Niewychwycony błąd w proofreadingu (tu porów-
nywana jest treść źródła w pliku Word do artworku w PDF), 
na przykład w tabeli ze składem kosmetyku, w artworku ulotki 
spowoduje przeniesienie go aż do wersji wydrukowanej przez 
drukarnię! Dlatego też kładziemy tak mocny nacisk na zabez-
pieczenie tego procesu. Sprawdzony pod kątem zgodności 
z oryginalnym tekstem artwork, a potem jego wersja do druku 
są na wagę złota” – dodaje Marcin Weksler.

Błędy oczywiście się zdarzają, lecz dużo kosztują, a w pew-
nych sektorach rynku – zwłaszcza farmaceutycznym i kosme-
tycznym – są niedopuszczalne. Dlatego, odpowiadając między 

innymi na potrzeby wytwórców leków, a także kosmetyków, na 
rynku są już dostępne narzędzia: niezależne, precyzyjne, za-
pewniające powtarzalność, oszczędzające czas i pieniądze oraz 
co najważniejsze eliminujące ryzyko popełnienia błędu.

Jednym z nich jest specjalistyczne oprogramowanie Inform 
Content Compare do korekty tekstu, które jest przeznaczone 
do profesjonalnej, elektronicznej analizy porównawczej plików 
tekstowych i grafi cznych. Jego główne zalety to automatyza-
cja procesu, powtarzalność, szybkość, precyzja i bezpieczeń-
stwo. Jednak najważniejszą cechą jest wykluczenie możliwo-
ści popełnienia błędu przekreślającego pracę sztabu ludzi, 
a także zapobiegnięcie możliwemu kryzysowi wizerunkowemu 
oraz utraty gwarancji bezpieczeństwa produktu fi nalnego, co 
w przypadku przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego 
jest priorytetowe. 

Jak to działa?

Oprogramowanie jest szczególnie przydatne tam, gdzie 
mamy do czynienia z pracą z tekstem, szczególnie w obcym 
alfabecie, czyli tam, gdzie słowo pisane ma znaczenie. Jest 
więc niezastąpiony w dziale opakowań i rejestracji fi rm farma-
ceutycznych, marketi ngu i rozwoju fi rm kosmetycznych oraz 
w całej rzeszy współpracujących z nimi agencji reklamowych. 
Tam, gdzie oryginalny plik Word, Excel lub XML, zawierający 
zasadniczy tekst, ma być umieszczony na ulotce, etykiecie lub 
kartoniku. 

„Potwierdzają to nasi klienci, będący znaczącymi graczami 
na rynku farmaceutycznym i kosmetycznym, którzy zakupili 
i użytkują ten system, wyznaczając jednocześnie standardy 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli jakości projektów opako-
wań” – informuje Marcin Weksler. 

Dla przykładu, sprawdzenie ulotki w dowolnym alfabecie 
lub w kilku alfabetach równocześnie, zawierającej na przykład 
sześć stron tekstu w formacie A4, trwa zaledwie trzy sekundy!

Oprogramowanie składa się z dwóch modułów porównują-
cych tekst i grafi kę. Całość umożliwia elektroniczne porówna-
nie oryginalnych dokumentów, układów grafi cznych, zdjęć i in-
nych dokumentów ze zmodyfi kowanymi wersjami tego samego 
pliku lub makiet z plikami grafi cznym. Istotny jest fakt, że aplika-
cja jest narzędziem całkowicie internetowym, łatwo dostępnym 
i obsługiwanym za pomocą przeglądarek, takich jak Internet 
Explorer, Mozilla, Chrome czy Apple Safari, a także niezależ-
nym od systemu operacyjnego, współpracuje z Windows i Mac. 
Co istotne, nie wymaga instalowania jakichkolwiek wtyczek. 
Ważne jest, że pakiet rozpozna i oceni również jakość kodów 
kreskowych i tekst w alfabecie Braille’a, a oprócz tego funkcja 
podpisu elektronicznego i rejestru umożliwi znaczne obniżenie 
ryzyka podrobienia i błędów archiwizowania raportów.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w sektorze kosmetycz-
nym, jego rosnącą wartość i dbałość o jakość wytwarzanych 
produktów, warto inwestować w dostępne na rynku narzędzia, 
które stoją na straży budowanego latami zaufania. Ono bowiem 
jest wartością bezcenną. Nie warto gubić się ani mylić w stru-
mieniach tekstu.

* Według raportu opracowanego przez Deloitt e 
Advisory Sp. z o.o., kosmetyczni.pl oraz Polityka Insight.

Błędy na opakowaniach kosmetycznych, szczególnie tych z najwyższej półki, mogą w znaczący, negatywny sposób wpłynąć na wizerunek marki. 
Można tego uniknąć!
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System InformCC 
jest dostępny jako 
oprogramowanie 
instalowane na 
serwerze lub jako 
w pełni 
funkcjonalna 
aplikacja online. 
W obu przypadkach 
może odmienić 
życie fi rmy


