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سوال بسته بندی چیست و نکات مهم در بسته بندی چیست پاسخ دهیم ، پاسخی   ۲در این مطلب میخواهیم به  
کامل که در آن بصورت کامل بسته بندی را توضیح میدهیم. خریدکردن یک تجربه نشاط آور است ، همه افراد این  

 ) استرس و حس خوب درون انسان میشه حرف رو قبول ندارند اما بطور کل خریدکردن معموال باعث از بین رفتن  
نگران پولش نباشید هیجان  ( :Dالبته اگر  از  مرحله آن سرشار  محصوالت مختلف گرفته تا بازکردنشان ، هر  مرور  از 

 !است

اینکه خرید یک فرایند لذت بخش است و برای برخی از فراد یکجور اعتیاد شده دلیل های مختلف و متنوعی دارد که  
 !هستش ! باور نمیکنید ؟ در ادامه باما همراه باشید تا شمارا قانع کنم بسته بندی از آنها خب طبیعتا یکی
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ابتدا این بسته بندی خالقانه و جذاب را نگاه کنید شاید همین االن با من همنظر بشید که چرا بسته بندی یکی از 
 !دالیل لذت بخش کردن خرید هست

 ت ؟اما هدف از بسته بندی چه بوده و چه هس

در اولین قدم و طبیعتا مهمترین هدف از بسته بندی این هست که جلوگیری بشه از آسیب رسیدن به محصول و در 
گام دوم هدف شرکت ها و برند ها شناساندن خود به مشتریان هستند که این عمل با مارک مخصول هر برند برروی  

صول به مارک و برند آن محصول توجه میکنند و تاثیر  بسته بندی انجام میشه و بسیاری از افراد هنگام خرید یک مح
 !بسزایی هم در انتخاب یک محصول دارد

به بعد بسته بندی دچار تحول و دگرگونی های زیادی شده ، امروزه شرکت ها و کسب و کارهای    ۲۰۱۶تقریبا از سال  
م استفاده  بازاریابی  و  فروش  افزایش  برای  روشی  عنوان  به  بندی  بسته  از  این مختلف  روی  زیادی  مانور  و  یکنند 

موضوع میدهند بر خالف گذشته که بسته بندی صرفا چیزی بود که از آسیب رسیدن به محصول جلوگیری میکرد و  
 .نام سازنده را برروی آن تبلیغ میکرد

ر بیزنس  دانستن اینکه چه نوع بسته بندی برای شما نتیجه و بازخورد بهتری داره نشانگر ماهر و باهوش بودن شما د
 میباشد 



 

 

 
 

 و اما بسته بندی چیست ؟

به کلیه فرایند های طراحی، تولید و ارزیابی پوششی است که محصول را احاطه میکند. یکی از مهم ترین   بسته بندی
مشتری  عین حال، ایجاد جذابیت بصری برای جلب نظر  و اصلی ترین وظایف بسته بندی، حفاظت از محصول و در 

طر با  بندی  را  است.بسته  نیازهای محصول   ، اتالف منابع  کاهش  و  پولی  هزینه های  کاهش  ضمن   ، احی مناسب 
برآورده می کند. بسته بندی هوشمندانه به معنای استفاده از نوع و مقدار مناسب مواد با تفکر شناخت مشتری و  

 .بازار هدف میباشد

و بسته بندی سفت و سخت بر برای وسایل نرمتر  اجناس بسته بندی انعطاف پذیر  ای پوشش و محافظت خوب از 
 .حساس و آسیب پذیر میباشد



 

 

 نکات مهم و قابل توجه در بسته بندی ها 

 !محافظت و امنیت خوب

 

اصال بسته بندی چه معنایی داره اگر به خوبی امنیت اجناس داخل بسته رو تامین نکنه ؟ اولین و مهم ترین نکته در  
آسیب های مختلف   از  تا  داره  نیاز  محصولی  تامین شدن امنیت اجناس درون آن هست. هر  بسته بندی به خوبی 

شدید میباشند بره عنوان یک مثال برخی از بسته  محافظت بشه آسیب هایی مثل نشت ، فشار ، رطوبت ، گرما یا نور
بندی ها مانند ظروف غذا رطوبت هوارا برای تازه نگه داشتن غذا حفظ میکنند. ) همچنین میتوانید موارد بیشتری  

  (در این لینک مطالعه کنید بسته بندی موادغذایی را نسبت به طراحی
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 وجود برخی اطالعات مهم 

 

رفته در  برخی اطالعات مانند نحوه استفاده ، حمل و نق انداختن و یا محتویات بسته و مواد بکار  ل ، بازیافت ، دور 
تولید محصول میتواند اطالعاتی باشد که نیاز هست تا در برخی از محصوالت بکار برده شود و مشتریان نیاز دارند تا 

زم است که  این اطالعات را مشاهده کنند.محصوالت مربوط به بخش های دارویی ، غذایی ، پزشکی و شیمیایی ال
 .اطالعات خاصی را بر روی برچسب ها ذکر کنند



 

 

 ! تبلیغ و تبلیغات

 

استفاده از نام برند در بسته بندی محصوالت میتواند یک عامل مهم برای افزایش فروش باشد ، برند های معروف  
دیده میشوند    از طریق مشاهده لوگویشان برروی محصوالت شناخته میشوند و در نتیجه بین محصوالت متمایز تر 

و در نتیجه فروش بیشتر! گرافیک جذاب و برچسب های نوآورانه نیز بخشی از بسته بندی است، برای حفظ پیوند با 
 .مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید یکی از راه ها میتواند خالقیت و نوآوری در بسته بندی باشد



 

 

 ! راحتی

 
 

، اینکه شما حواستان باشد که خریداران با بسته بندی شما به هیچ  مشتریان به این اصل از همه بیشتر توجه میکنند  
مشکلی برنخورند! راحتی در حمل و نقل ، بیرون آوردن و گذاشتن مجدد محصول درون بسته و بطور کل استفاده  

 آسان و بی دردسر از محصول میتواند اهمیت خیلی زیادی در انتخاب مشتریان داشته باشد 

رفا اضافه کردن یکسری کاور و مقوا و یا پالستیک به دور محصول نیست بلکه تامین امنیت  بطور کل بسته بندی ص
بصری و همچنین تبلیغ و جذب مشتری و فاکتورهای   نظر  از  ، جذاب کردن محصول  با محصول  راحتی کار  ، ایجاد 

آن فکر کنید و پاسخ  بیشمار دیگری هست که باید به خوبی هنگام انتخاب بسته بندی مناسب برای محصولتان به  
دادن به سوال بسته بندی چیست و یا نکات مهم در بسته بندی چیست کار راحتی نیست و نیاز به تحقیق ، تفکر و  

بزنید تا کمی با   ۲۰۲۱بهترین بسته بندی های سال   بایده پردازی های زیادی هستش! پیشنهاد میکنم سری به مطل
 .خالقیت برخی از طراحان و شرکت ها آشنا شوید
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