CRYSTAL
OLIVE
Dossier sintético
Concurso de criatividade: Verallia
Tema: Azeite transparente como o vidro
A garrafa Crystal Olive enquadra-se perfeitamente no
tema lançado pelo concurso, pois, em primeiro lugar, o seu
formato foi inspirado na forma de um cristal, este objeto em
si, já se associa a algo frágil, transparente e puro, dando
assim através do frasco, ainda mais valor e preciosidade
ao azeite que estará dentro do mesmo.
Em segundo lugar, a cor da garrafa Crystal Olive é a cor
de canela, o que faz com que o azeite fique protegido da
luz e não perca o seu sabor original.
A especificidade desta garrafa é que o seu design não
obriga o seu consumidor a mantê-la de pé, pois, desde que
a sua tampa esteja fechada, a sua forma poligonal permite
que ela permaneça igualmente bem na horizontal como
na vertical, deixando assim ao critério do seu utilizador o
lugar e a posição em que a quer guardar.

O público-alvo para este produto são principalmente os espaços gourmet. Esta garrafa
é o tal pequeno detalhe que fará toda a diferença numa mesa de refeição. O seu formato
fora do comum, chamará a atenção de todos
os seus consumidores.
O material principal desta garrafa é o vidro,
porém, pode-se encontrar também elementos
de borracha na parte da rosca e no interior
da rolha.
Para além de todas as suas características
referidas anteriormente, é igualmente importante mencionar a possibilidade de reciclagem
desta garrafa a 100%, pois a parte da borracha, sai com bastante facilidade, possibilitando
desta forma que o vidro seja reciclado na sua
totalidade sem correr o risco de degeneralização do mesmo e não deixar que os objetos feitos deste vidro reciclado, venham com
defeitos de fabrico. O bico dosador, apesar de
vir incluído com a garrafa, pode ser retirado a
qualquer momento, é o único elemento que
irá para o caixote do lixo indeferenciado pois
é feita de alumínio e borracha.
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