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محصوالت    یدی امور تول  ی در تمام   ی گذشته صنعت بسته بند  یاز زمان ها 
به   لیمتما  ی که کاربر زمان  یطور   به  .داشته است  یی باال  ار یمختلف ارزش بس

نوع   لیدل  نیهم  به  .داشته باشد  ی محصول خواهد بود که ظاهر جذاب   دیخر
 نه یزم  نیدر ا   ی به کسب اطالعات کاف  ازیکاالها و مواد مختلف ن  یبسته بند

 .دارد

مهم با شما به گفت و گو    اریصنعت بس  نیدرباره ا  میمقاله قصد دار  نیا  در
  د، یباره عالقه مند هست  نی که به کسب اطالعات در ا  یصورت  در  .مینیبنش 

 .دیکن ی متن ما را همراه  انیتا پا  میده ی م  شنهادیپ

 

 دی آشنا شو یبا صنعت بسته بند 1#
(Packaging Industry) 

محصوالت موجود    ی تمام   یپوشش مناسب برا  جادیکه شامل ا  یبند  بسته
  ییاز عرضه هر کاال   شیامور پ  نی تر  یاز اصل   ی کیعنوان    به  باشد،  ی در بازار م

دارد    یادیز  دیمحصوالت مختلف فوا  یبند  بسته  .است  تیحائز اهم  اریبس
 .برد دیخواه  ی امر مهم پ نیا ی شناخت آن ها به ارزش واقع با که

  حتما   .شوند  ی م   افتیدارند، به وفور    یبه بسته بند  ازیکه ن  ی ل یوسا  ای   مواد
با شکل و نوع    ی که همگ  دیسر و کار دار  یار یدر طول روز با محصوالت بس

 .شده اند  یبسته بند ی خاص
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  ی ز یو مواد گوناگون به طور کامال برنامه ر  زات یتجه  نی ا  دیاست بدان  بهتر
 تنها  .شده اند  دهیپوش  د،یکن  ی که شما آن را مشاهده م  ی بند  بسته  شده با

ن محصول  از  محافظت  بند  زیمسئله  بسته  حوزه  ن  یدر   .ستیمطرح 
 یها در راستااز آن    کیهر    ی بررس  وجود دارد که  یادی ز  اریبس  یفاکتورها

 .است یکاال ضرور  یکشف راز انتخاب پوشش مناسب برا

 

 .میده حیتوض یاستفاده از بسته بند دیدرباره فوا می خواه ی ادامه م  در

 

 کرد؟ یمحصوالت را بسته بند دی چرا با 2#

شود،    ی م   دهیپرس  یکه درباره صنعت بسته بند  ی سواالت   نی تر  جیاز را   ی کی
 ی تصور را دارند که در موارد  نیا  یادیز  افراد  .پوشش است  نیبه ا  از ین  لیدل
موضوع   یبسته بند  لذا  محصول وجود ندارد؛  یبه بسته بند  ی آن چنان  ازین
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و بسته    یی درباره مواد غذا  دیشا  اما  .دیآ  ی به حساب نم   نهیزم  نیدر ا  ی مهم 
 .حس شود  شتری صنعت ب  نیوجود ا   جات یبلور  ری نظ  ی محصوالت خاص  یبند

شما شرح    یرا برا  یبه بسته بند  ازین  لیدال  میدار  میقسمت تصم  نیدر ا  ما
 .میده

 محصوالت یابیدر بازار  ینقش بسته بند 1-2#

محصول    ی ابیبازار  رینظ  یار یدر موارد بس  یکه بسته بند دیاست بدان  جالب
جذاب    ی آن کاال به حد کاف  یکه اگر بسته بند  یطور   به  .ارزشمند خواهد بود

است   ی در حال نیا .از فروش شامل حال آن خواهد شد یی باشد، درصد باال
  یراه  دیمناسب با  یاما بدون بسته بند  ت،یفیباک  ی فروش محصول  یکه برا
بند  نیبنابرا  .کرد  ی را ط  ی طوالن  بسته  م  ینقش  فوق   زانیدر  کاال  فروش 

 .باشد ی العاده موثر م

 محصول یماندگار  زانیتوجه به م 2-2#

از آن که روانه بازار شوند، در انبار شرکت ها و کارخانه    شی محصوالت پ  اغلب
ن نگهدار   ازیها  ک  دیبا  لیدل  نیهم  به  .دارند  یبه  پوشش   یمناسب   ی فیاز 

 یزمان   .نشود  یتوجه محصول درون آن بسته بندم  ی بیبرخوردار باشند تا آس
سخن    یی مواد غذا  یکه درباره بسته بند  دیآ  ی به چشم م   شتریب  ازین  نیا

 .مییبگو

  م؛ یزا را در انبار نگه دار  ب یحال آس  نی با ارزش و در ع  یی مواد غذا   دیکن  تصور
صورت    نیا  به  .آن ها در نظر گرفته شود  یبرا  ی آن که پوشش مناسب  بدون
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صنعت بسته    جهی نت  در  .شما خواهد شد  یمتوجه بازار کار   یار یبس  یضررها
  ی برا   گریدر کنار موارد د  دیبا  رود که  ی فوق العاده مهم به شمار م  یامر   یبند

 .فروش محصوالت گوناگون مدنظر قرار داده شود

 

 

 دارند؟ یبه بسته بند ازین یچه مواد  3#

به آن ها وارد نشود    ی بی آن که آس  یوجود دارند که برا  ایدر دن  یار یبس  مواد
  .رندیمناسب بهره بگ  یاز بسته بند  دیداشته باشند، با  یفروش باالتر   رقم  ای
  یاز پوشش مناسب  دیاست که با  ی چوب  یمحصوالت جعبه ها  نیاز ا  ی کی

 .آن ها استفاده کرد یبرا

 ی به صنعت بسته بند  ازین  هستند که  یگر یجزو موارد د  یا  شهیش  یکاالها
 ی محصول شکستن   نی جمله "ا  همواره  .شود  ی در آن ها به شدت احساس م 

موضوع ارزش   نیا  .خورد  ی به چشم م  ی گوناگون پست  یجعبه ها   یاست" رو
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 .دهد  ی نشان م   ی خوب به    یا  شهیمحصوالت ش  یرا برا  ینوع بسته بند   اریبس
 .پوشش داده شوند  ی به طور مناسب  دیها با  یها و بطر   شهیش  رینظ  یی کاالها 

 

ها، محصوالت    ی مختلف و گون   یاز جنس ها  یی پارچه ها  رینظ  ی منسوجات 
از   یموارد  و  میاز آن ها سر و کار دار  یشمار   ی که روزانه با تعداد ب  یکاغذ

 .مخصوص دارند یبه بسته بند ازین لیقب نیا

چندال  ز ین  یگر ید   یکاالها عنوان  تحت  بازار  هستند  هی در    نی ا  .موجود 
حالت    نیتر   ی کل  در  که  دیآ  ی مواد مختلف به دست م   ب یمحصوالت از ترک
 .شوند ی گوناگون حاصل م یها لیها، کاغذها و فو   کیاز اختالط پالست

 

 ییها ی ژگی چه و یدارا یبسته بند نی بهتر  4#
 است؟

از افراد با عرضه محصوالت فوق العاده در بازار به کسب و کار خود   یار یبس
م و  ی رونق  اصل   ی کی   دهند  بند  ت ی موفق  نی ا  لیدال  نیتر  ی از  بسته   یرا 
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محصوالت مدنظر خود   یبسته بند  قیاز طر  شما  .دانند  ی مناسب آن ها م
بر آن   عالوه  .دیارتباط برقرار کن   ی آن ها به خوب  یبود با مشتر   دیقادر خواه

  شود؛   ی به آن ها م  دنیرس  بیمحصوالت مانع از آس  تیفیباک  یکه بسته بند
 .به سمت کاال خواهد شد یسبب جذب مشتر  بلکه

پوشش   دیمحصوالت، با   یدر صنعت بسته بند  تیموفق  یطور قطع برا  به
 یمثال بسته بندعنوان    به  .برخوردار باشد  یخاص  یها  ی ژگ یشما از و   ی انتخاب

 .محصول باشد دی نشان دهنده هدف شما از تول دیبا

  د یبا  د،یکن  ی معرف   گرانیو دلچسب را به د  یخوراک  ی محصول  دی خواه  ی م   اگر
هدف را به آن ها نشان   نی ا  ی که به خوب  دیریبهره بگ  یدر بسته بند  ی از طرح 

تبل  یدارا  نیچن  هم  .دهد ق  یغاتیجذب  ا  ی مت یو  چه   نی باشد.  به  جمله 
 .باشد غیتواند روش تبل  ی م  یی خود به تنها یبند بسته ی عن ی معناست؟

ن  درواقع  کاربر کاال  ستیمهم  را بخرد    یکه  بند  ایشما  با بسته    ی نه، شما 
که    ی اهداف   نیاز مهم تر  ی ک ی  دیترد   ی ب  .دی مناسب برند خود را معتبر کرده ا

مدنظر قرار   یی مواد غذا  مواد گوناگون خصوصا  یدر صنعت بسته بند  دیبا
متوجه    ی بیکه آس  یطور   به  .از مواد موجود در آن پوشش است  حفاظت  داد،

 .نشود یموجود در بسته بند  ات ی محتو
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از محصوالت  تیف یبا ک نگیجیبه کمک پک 5#
 دیشکل ممکن محافظت کن نی خود به بهتر 

بند  صنعت تول  ی کی  یبسته  حوزه  در  مهم  امور  محصوالت    دیاز  عرضه  و 
 د،یتوجه باش  ی امر ب  نیکه به ا  ی صورت  در  .شود  ی مختلف به بازار محسوب م 

 ی کاالها  .به طور قطع فروش محصوالت شما با مشکل روبه رو خواهد شد
  یاصول مهم  دیاز آن ها با   کیهر    ی بسته بند  یوجود دارد که برا  یار یبس

 .دیکن تیرا رعا

 انیرا ب  ی محصوالت گوناگون نکات باارزش  یمقاله درباره بسته بند  نیا  در
از فروش محصوالت به   شیاز مراحل پ  ی کیمواد مختلف جزو    انبار   .می کرد

  م، یخود انتخاب نکن  یکاالها  یرا برا  ی مناسب  یبسته بند  اگر  .دیآ  ی شمار م
بهتر است    لیدل  نیهم  به  .متوجه آن ها خواهد شد  یار یبس  یها  بیآس
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کار از اصول   نیانجام ا   یبرا  و  دیمحصوالت را بدان  یبسته بند  ی ارزش واقع
 .دیمرتبط به آن مطلع باش


