
 

 

 دانستنی های جالب در صنعت بسته بندی

همیشه قسمت دانستنی ها در یک مقاله به چیزهایی مربوط می شود که یا آن را تا کنون نشنیده ایم و یا تعداد کمی آن را 

خواهیم شما را با دانستنی های جالبی در مورد صنعت بسته بندی که کمتر شنیده اید، آشنا شنیده اند. در این مقاله می 

 کنیم.

 جعبه مقوایی

شاید باورش برای شما سخت باشد اما جعبه مقوایی در صنعت بسته بندی بیش از صد سال است که در صنعت بسته بندی 

 ختراع شد و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.میالدی ا 1903استفاده می شود. اولین جعبه مقوایی در سال 

 تاریخ انقضا روی بطری 

برای همه ما بارها پیش آمده است که تاریخ انقضای روی بطری را دیده ایم و فکر کرده ایم که تاریخ انقضای نوشیدنی داخل 

 اقع تاریخ انقضای بطری است نه نوشیدنی داخل آن!بطری ست. اما اشتباه است! تاریخی که روی بطری نوشته شده است، در و

 هفت ثانیه اول

ثانیه فرصت دارید تا نظر او را جلب کنید و او محصول شما را بخرد. بنابراین  7وقتی مشتری محصول شما را می بیند، شما 

 ه شود.بسته بندی و ارتباط گرافیکی از دید مشتری برای یک شرکت خیلی مهم است و باید به آن پرداخت

 کاغذ های بسته بندی کریسمس

 83بسته بندی های جذاب کریسمس ساالنه باعث ایجاد زباله زیادی می شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که ساالنه 

کیلومتر زباله از بسته بندی های کریسمس ناشی می شود. این میزان زباله برای پوشاندن یک جزیره کافی است! پس بهتر 

 بال مواد تجزیه پذیر باشیم.است به دن

 کوچک شدن بسته بندی های صنعت نوشیدنی

اتفاقی که طی سال های اخیر در صنعت بسته بندی نوشیدنی افتاده است، این است که شرکت ها به دلیل کوچکتر شدن 

قبال خانواده ها شده خانواده ها، بسته بندی های نوشیدنی را کوچکتر می سازند که بر اساس گزارشات، این موضوع باعث است

 است.

حمل و نقل بسته های کوچک نوشیدنی ساده تر است و مشکالت آلودگی محیط زیستی کمتری دارد و همچنین برای بعضی 

نوشیدنی های مضر، مردم ترجیح می دهند به دلیل حفظ سالمتی، از مقدار کمتری نوشیدنی استفاده کنند و بیشتر برای 

 د.سالمتی خود ارزش قایل باشن

 اعداد روی بسته بندی ها



 

 

رقمی باشند، به این معناست که محصول از روش معمول و با آفت کش  4عدد هایی که روی بسته بندی چاپ شده اند، اگر 

 های مصنوعی تولید شده اند.

است و اگر  شروع شود، یعنی میوه یا سبزی ای است که در ژنتیک آن اصالحاتی انجام شده 8رقمی باشد و با عدد  5اگر عدد 

 شروع شود یعنی به صورت ارگانیک رشد کرده است و هیچگونه اصالحات ژنتیکی ای نداشته است. 9با 

صنعت بسته بندی محصوالت همواره با دانستنی های جالبی همراه است که ما در اینجا به برخی از آن ها اشاره کردیم. برای 

 والت بخوانید، لینک زیر را کلیک کنید.این که مطالب جالب دیگری در مورد بسته بندی محص

 


