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در صنعت تولید و صادرات برنج می  بسته بندیبه تحلیل و بررسی جایگاه  نگارندهدر این مقاله 
)با تمرکز بر بسته بندی پارچه  بسته بندیو در تالش است تا جنبه های گوناگون استفاده از  پردازد

 ای( در صنعت تولید و صادرات برنج را، تحلیل و بررسی نماید. 

 قیمت.1

هم چون هر موضوع دیگری، این پول، هزینه و قیمت است که همیشه حرف نخست را می زند. 
وجود دارند، ولی نسبت به همه ی آن ها، بسته  سته بندی برنجگرچه روش های مختلفی برای ب

قرون به صرفه تر است و به سادگی می توان بر روی آن اطالعات و محتوای بندی پارچه ای م
  مورد نظر را چاپ کرد. 

 

 ماندگاری.2

http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=450&%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7:-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%9F%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=450&%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7:-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%9F%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=449&%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9F:-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=449&%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9F:-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
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اسیدهای چرب و رطوبت دو عامل اصلی هستند که می توانند برنج را ضایع کنند. به دلیل این 
اسید چرب پایینی دارد، اگر دور از رطوبت و در جای خنک نگه داری شود، در بلند  برنج سفیدکه 

مدت ماندگار خواهد ماند. بسته بندی برنج، به ویژه کیسه های پارچه ای و چند الیه ی برنج، با 
 مانع شدن در نفوذ رطوبت به برنج، مانع از ضایع شدن آن می شوند. 

د شد، تنها درباره ی "برنج سفید" درست است. "برنج قهوه : آن چه پیش از این یااحتیاط کنید
ماه در قفسه  18ای" به سبب میزان باالی اسید چرب، ماندگاری باالیی ندارد و نمی تواند بیش از 

 بماند. 

 

 سادگی.3

بسته بندی برنج )به ویژه بسته بندی پارچه ای(، به فروشنده این امکان را می دهد تا به راحتی 
کیسه ی برنج را جا به جا و در قفسه ها جا دهد. هم چنین، مشتری می تواند به راحتی کیسه 
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 را برداشته و میزان مشخص و البته قابل توجهی برنج را، به سادگی با خود حمل کند و در خانه
قرار دهد. افزون بر این، سادگی در بسته بندی برنج، بر فرآیند صادرات نیز اثرگذار خواهد بود و 
دلیلی می شود تا کارگزار های مربوطه بتوانند به سادگی حمل و نقل برنج را انجام دهند. گذشته 

بسته بندی  از این، با افزایش و رشد برند های مختلف و متنوع در زمینه ی تولید و توزیع برنج،
و طراحی کاال، به یک رکن اساسی و اثرگذار بر تصمیم گیری خریدار تبدیل شده است. به این معنا 
که خریدار یا وارد کننده، به دلیل نداشتن وقت، توجه و تمرکز کافی، در بیشتر مورد ها، کاال را از 

 روی بسته بندی و طراحی آن قضاوت و گزینش می کند.

 

درصد آن ها با شکست و  95درصد کاالهایی که ساالنه روانه ی بازار می شوند،  100"از میان 
 بسته بندیها رو به رو می شوند. پژوهش گرها دلیل این مهم را در بی میلی عموم مصرف کننده 

روزانه با کاال  و مارکتینگ جست و جو و عنوان کرده اند که عموم مصرف کنند ها، به این دلیل که
و تصمیم های خرید مختلفی مواجه هستند، دیگر کمتر فرصت و تمرکز برای بررسی کاال می یابند 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=439&بسته-بندی-و-طراحی:-بزار-محصولت-سری-تو-سرا-در-بیاره
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=439&بسته-بندی-و-طراحی:-بزار-محصولت-سری-تو-سرا-در-بیاره
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کاال، نقش عمده و مهمی در تصمیم گیری آن  طراحیو  بسته بندیو همین سبب می شوند تا 
 ها برای خرید داشته باشد."

 

و بسته بندی کاال به ویژه برنج  طراحیدر این یادداشت به تحلیل و بررسی عامل های موثر بر 
کافی نیست و باید نکته های مهمی از  سته بندیپرداختیم. دانستیم که جذاب و گیرا بودن ب

جمله راحتی حمل و نقل، سادگی استفاده از کاال در فروشگاه، تمیز بودن و در نهایت قابل تشخیص 
پیشنهاد  نگارندهدا کند. بودن کاال، نیز مورد توجه قرار بگیرند تا برند و کاال بتواند جایی در بازار پی

خود دارید، هزینه و وقت کافی برای مارکتینگ  تحکیم برندمی کند که اگر دل در گروی ایجاد و 
شما این کار را انجام ظر بگیرید و گرنه رقیب های و بسته بندی آن در ن طراحیکاال، به ویژه 

 .خواهند داد

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&لباس-گرون-تن-محصولت-کن-وگرنه-برات-گرون-تموم-میشه
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&لباس-گرون-تن-محصولت-کن-وگرنه-برات-گرون-تموم-میشه
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1027&واحد-طراحی
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1027&واحد-طراحی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=437&%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=437&%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=443&مشتری-رو-بدزد:-بنر-چاپی-و-کارکردهای-آن
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=443&مشتری-رو-بدزد:-بنر-چاپی-و-کارکردهای-آن
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=452&صدای-طراح-از-صدای-فروشنده-بلند-تره:-بسته-بندی-و-طراحی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=452&صدای-طراح-از-صدای-فروشنده-بلند-تره:-بسته-بندی-و-طراحی

