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 تاریخچه و بسته بندی چای

 

های آن چای یک نوشیدنی معطر است که معموالً توسط ریختن آب داغ یا جوش بر روی برگ
شود پس از آب از شده انواع مختلفی دارد. این گیاه که عمدتًا در شرق آسیا کشت میتهیه

شود و پس از ها بوده و به دلیل داشتن کافئین تا حدودی باعث نشاط میپرطرفدارترین نوشیدنی
 کنید خستگی شما برطرف شده است.نوشیدن آن حس می

شود؛ چای سفید، چای زرد، چای سبز، چای بندی میتهطورکلی بر اساس روش پردازش دسچای به
 سیاه

 

 

عنوان یک نوشیدنی گردد که در آن زمان بهدر واقع تاریخچه مصرف چای به جنوب غربی چین برمی
عنوان یک گرفت. در طول دوره حکومت سلسله تانگ چینی چای بهدارویی مورد استفاده قرار می

گرفت و در آن زمان نوشیدن چای به سایر کشورهای شرق نوشیدنی تفریحی مورد استفاده قرار می
 سیا گسترش یافت.آ
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ها تولید و انگیز بود، آنها شگفتدر طول قرن هفدهم، نوشیدن چای در میان بریتانیایی
از  ٪26سازی این گیاه را در هند آغاز کردند. بر اساس آمار ترکیبی از تولیدات چین و هند تجاری

 عرضه کرده است. 6102منابع چای جهان را در سال 

ترین مواردی که باعث ه تنوع محصوالت بسیار زیاد است، یکی از اصلیاما در جهان مدرن امروز ک
ها رو این تنها چای نیست که برای قرنآن است. ازاین بندیبسته شودجذابیت یک محصول می

 بندی آن نیز تأثیر داشته و تاکنون آن را بسیار ویژه ساخته است.محبوب شده است، بلکه بسته
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 بندی چایبهترین بسته

دهند که های خاص و لوکس خود را با متریال فلزی انجام میبندیهای بزرگ، بستهخیلی از شرکت
قرون به صرفه نیست و عالوه بر آن اگر مسائل مربوط به البته بسیار زیبا و خاص است اما چندان م
 کند.های جدی وارد میبازیافت رعایت نشود به طبیعت نیز آسیب

 

بندی چای با طرح اختصاصی و خالقانه عالوه بر اینکه قابلیت برای مصارف خانگی این نوع بسته
 تر خواهد بود.نیز جذاب تری دارد بسیار مقرون به صرفه نیز هست و برای مخاطببازیافت ساده

برای رعایت امور بهداشتی و جلوگیری از نفوذ حشرات، رطوبت و نور به چای خشک نیز از یک الیه 
گردد که قابلیت چاپ پذیری در الیه استفاده می بندی چایبسته نایلونی )اصطالحًا سلفون( برای

بندی توانید برند خود را روی آن چاپ کنید که حتی زمانی که مشتری بستهبیرونی را دارد و شما می
و در  خودنمایی کرده بندی چایبسته اندازد باز هم برند شما رویمقوایی و شکیل چای را دور می

 ذهن مخاطب ماندگار شود.

 باشد.بندی چای با کیسه فوم رنگ میبندی مناسب برای چای، بستهنوعی دیگر از بسته
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بندی بسته های نبافته )نانوون یا اسپان باند( تهیه شده و برایاین نوع کیسه از پارچه
 باشد.بسیار گزینه مناسبی بوده و مقرون به صرفه می خشکبار

  

 

 
ای،بسته بندی مواد غذایی،بسته بندی محصول،چای بسته بندی،بسته بندی چای،چ : کلمات کلیدی

 کیسه ای،تی بگ،چای بسته بندی
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