
 Universitatea Tehnica a  Moldovei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design - Concept 

,, Ambalaj  parfum " 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Student: Grib Alexandru 

   Conducator: conf. univ., Vaculenco Maxim 

  
 
 
 
 

Chișinau - 2019 



Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Programul de masterat "Design Industrial" 

 

                                                                        Admis la susţinere 

Şef departament DIP: conf.univ.  Podborschi Valeriu 

_______________________________________ 

 „____”__________________ 2019 

 

 

Design - Concept 

,, Ambalaj parfum " 

Teză de master 

 

 

 

 

 

Masterand:  ______________________ (Grib Alexandru) 

Conducător:__________________ (Vaculenco Maxim) 

 

 

 

 

Chişinău 2019 


	CUPRINS
	Introducere
	I COMPARTIMENTUL TEORETIC
	Ambalajul este un material (hârtie, carton, masă plastică etc.) în care se împachetează ceva pentru a fi păstrat sau transportat. Ambalajul conține, protejează, conservă, transportă, informează și vinde.
	Epoca antică
	Primele ambalaje au folosit materiale naturale disponibile la vremea respectivă: coșuri de trestie, sticle de vin, cutii din lemn, vase de ceramică, amfore de ceramică, butoaie din lemn, saci țesuți etc. Materialele prelucrate au fost utilizate pentru...
	Era moderna
	Folosirea plăcii de tablă pentru ambalare datează din secolul al XVIII-lea. Fabricarea de tablă a fost mult timp un monopol al Boemiei; în 1667 Andrew Yarranton, un inginer englez, și Ambrose Crowley a adus metoda în Anglia, unde a fost îmbunătățită d...


	Orange(RAGNAREOK)SHARP COLOR RAGNAREAOK poarta in sine mesajul extravagantei, combinate cu luxul si calitatea de exceptie.Este un accesoriu elegant si luxuriant.
	Fig1.5 ambalaj parfum cu o nuanta de culoare orang spre gri
	II .  METODELE DE FABRICARE
	2.1 Metoda de fabricare a sticlei istorie
	III .ANALIZA SI REPREZENTAREA ANALOGILOR
	2.1. Apa De Parfum Guilty Absolute
	Noua editie este lansata la inceputul anului 2017; - Acesta a fost creat in colaborare cu directorul de creatie al casei Gucci, Alessandro Michele si parfumierul Alberto Morillas; - Guilty Absolute se deschide cu note de piele; - Se contiuna in parte...
	Fig 3.1 Gucci Guilty Absolute
	Tip produs Apa de parfum;
	Tip Luxury;
	Pentru Barbati;
	Forma/Textura Fluid;
	Tip aplicare Vaporizator;
	DETALII AROMA
	Categorie olfactiva Oriental;
	Lemnos
	Note de varf Pielarie;
	Note de mijloc Paciuli;
	Chiparos
	Note de baza Note lemnoase;
	DIMENSIUNI
	Cantitate 90 ml;
	Brand: Gucci.
	2.HUGO BOSS - BOSS BOTTLED OUD EDP
	HUGO BOSS-BOSS BOTTLED OUD EDP este un parfum Oriental Lemnos de barbati. Acesta a fost lansat in 2015. Notele de varf sunt citrice si mar; notele de mijloc sunt sofran, cuisoare, labdanum si scortisoara; Notele de baza sunt Lemn de Agar(Oud), lemn de...
	Fig 3.2 Hugo Boss Boss Bottled Oud Edp
	3.Apa de Parfum Prada, Luna Rossa Black, Barbati, 100 ml
	Luna Rossa Black de Prada este un parfum Oriental Lemnos de barbati. Acesta este un parfum nou Luna Rossa Black a fost lansat in 2018.
	Fig 3.3 Prada, Luna Rossa Black
	Nota de varf: bergamot;
	Notele de mijloc: aglica si paciuli;
	Notele de baza: ambra, cumarina si mosc.
	Cu siguranta una dintre cele mai influente case de moda din lume.
	Brand-ul Prada a devenit un simbol cu un status special . Acesta dateaza inca din 1913, fiind fondata in Italia de Mario Prada si fratele sau. Prada s-a concentrat pe accesorii si produse din piele. Schimbari radicale au intervenit in momentul in care...
	Azi Prada ofera parfumuri de lux, atat pentru barbati cat si pentru femei, produse ce complementeaza grupul semnificant.
	Tip produs Apa de parfum;
	Tip Luxury;
	Pentru Barbati;
	Forma/Textura Fluid;
	Tip aplicare Vaporizator;
	Continut pachet 1 x Apa de parfum;
	DETALII AROMA
	Categorie olfactiva Oriental,Lemnos;
	Note de varf Bergamot;
	Note de mijloc Paciuli,Aglica;
	Note de baza Mosc,Ambra,Cumarina;
	DIMENSIUNI
	Cantitate 100 ml;
	Brand:Prada.
	4.Apa de Parfum Christian Dior, Sauvage, Barbati, 60 ml
	Sauvage Eau de Parfum de la Christian Dior este un parfum oriental fougere pentru barbati. Acesta este un parfum nou, Sauvage Eau de Parfum a fost lansat in anul 2018. Creatorul acestui parfum este Francois Demachy.
	Fig 3.4 Christian Dior, Sauvage
	Note de varf: bergamota;
	Note de mijloc: lavanda, piper de Sichuan, anason stelat si nucsoara;
	Note de baza: ambroxan si vanilie.
	Christian Dior a fost un creator influent de moda francez nascut in Maurice Dior. De cand era copil, a avut o pasinue pentru arte si a primit sprijinul tatalui sau in acest sens. A primit bani pentru a deschide o mica galerie de arta pentru a vinde cr...
	Tip produs: Apa de parfum;
	Tip: Luxury;
	Pentru: Barbati;
	Forma/Textura: Fluid;
	Tip aplicare: Vaporizator;
	Continut pachet: 1 x Apa de parfum;
	DETALII AROMA
	Categorie olfactiva: Oriental,Fougere;
	Note de varf: Bergamot;
	Note de mijloc: Nucsoara,Lavanda,Piper de Sichuan,Anason stelat;
	Note de baza: Vanilie,Ambroxan;
	DIMENSIUNI
	Cantitate: 60 ml;
	Brand: DIOR.
	IV. COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ERGONOMICĂ ȘI SECURITATE
	4.1 Parametrii ergonimici
	Fig 3.4 ambalajul pentru parfum
	4.2 Caracteristici generale
	Proiectul dat a fost realizat cu scopul de a identifica probeleme care apar la depozitarea produsului si de a gasi o metodata convenabila si nu prea costisitoare.Varianta propusa cu implimentarea materialelor termice ar fi una realizabila si binevenit...
	4.3 Dimensiuni
	Cutia pentru parfum are urmatoarele dimensiuni fig 4.4
	L=64mm
	l=64mm
	h=160mm
	Fig 4.4
	Vederea de sus cu dimensiuni fig 4.5
	Fig 4.5
	Dimeniunile flaconului de parfum fig 4.6
	Fig 4.6
	Inaltimea totala a flaconului este 149 mm
	Pina la capac 116 mm
	Capacul 33
	Dimensiunea 46 mm mare
	44 mm interior
	Concluzii
	Diversitatea parfumurilor este enorma dar un mare rol in dezvolatarea pe piata il joaca si  ambalajul datorita caruia produsele sunt percepute mai placut.
	Ambalajul pentru parfum are drept ca scop nu doar   protectia flaconului cu parfum si depozitarea, dar contribuie si la succesuil produsului mai ales ca se ia in calcul faptul ca o buna prezentare a produselor comercializate creeaza o prima im...
	Bibliografie
	1. https://facestore.ro/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=5
	2. Ion Daghi "Compoziţia decorativă frontală" , Editerra Prim, 2010.
	3.https://www.notino.ro/articole/10-reguli-de-baza-privind-parfumurile/
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